
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Пленарне засідання чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

    26 липня 2022 року № 429 

 

 

Про затвердження розпоряджень начальника Полтавської обласної військової 

адміністрації щодо внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської 

області на 2022 рік  

 

 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», статтею 23, 

Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України                             

від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), рішенням пленарного засідання 

десятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24 

грудня 2021 року № 374 «Про обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік 

16100000000 (код бюджету)», з метою внесення змін до показників обласного 

бюджету Полтавської області  на 2022 рік, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити розпорядження начальника Полтавської обласної військової 

адміністрації: 

 

1. «Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету»  від 08 березня 

2022 року № 11. 

 

2. «Про перерозподіл бюджетних призначень обласного бюджету на 2022 рік» 

від 22 березня 2022 року № 22. 

 

3. «Про зменшення обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 

на 2022 рік» від 23 березня 2022 року № 25. 

 

4. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 23 березня 2022 року № 26. 

 

5. «Про перерозподіл деяких видатків обласного бюджету на 2022 рік»                 

від 23 березня 2022 року № 32. 
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6. «Про перерозподіл бюджетних призначень обласного бюджету на 2022 рік» 

від 30 березня 2022 року № 36. 

 

7. «Про розподіл субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету 

Полтавської області на 2022 рік» від 12 квітня 2022 року № 42. 

 

8. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 15 квітня 2022 року № 45. 

 

9. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 квітня 2022 року № 50. 

 

10. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 квітня 2022 року № 52. 

 

11. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 25 квітня 2022 року № 53. 

 

12. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 27 квітня 2022 року № 60. 

 

13. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 03 травня 2022 року № 66. 

 

14. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 05 травня 2022 року № 71. 

 

15. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 06 травня 2022 року № 73. 

 

16. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 16 травня 2022 року № 76. 

 

17. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 травня 2022 року № 80. 

 

18. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 23 травня 2022 року № 82. 

 

19. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 30 травня 2022 року № 84. 

 

20. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 30 травня 2022 року № 86. 

 

21. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 06 червня 2022 року № 105. 
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22. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 09 червня 2022 року № 112. 

 

23. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 червня 2022 року № 134. 

 

24. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 20 червня 2022 року № 135. 

 

25. «Про внесення змін до розпорядження начальника облвійськадміністрації від 

20.05.2022 №80» від 20 червня 2022 року № 136. 

 

26. «Про внесення змін до розпорядження начальника облвійськадміністрації від 

20.05.2022 №80» від 28 червня 2022 року № 146. 

 

27. «Про внесення до змін показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 29 червня 2022 року № 149. 

 

28. «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 

2022 рік» від 29 червня 2022 року № 154. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                               Олександр БІЛЕНЬКИЙ 


