
 
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять шоста сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 25 червня 2019 року                                                                              № 620 

м. Помічна 
 

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 21.12.2018 року 
№ 459 «Про міський бюджет 
на 2019 рік» 
 

      Відповідно  статті 23 Бюджетного кодексу України, керуючись  ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                                  

в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду, визначеного  

у додатках  2, 3, 6 до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 року №  459  

«Про міський бюджет на 2019 рік». 

2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду, визначеного  

у додатках  2, 3, 6 до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 року №  459  

«Про міський бюджет на 2019 рік». 

          3. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових 

асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій щодо 

збільшення доходів або зменшення видатків. 

          4. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих міських програм та 

рішень у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних  

асигнувань, не передбачених у кошторисах доходів і видатків міського 

бюджету. 

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціального 

розвитку, цін, побутового і торгівельного обслуговування та громадського 

харчування.   

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Антошик  М.М. 

 

 

 

 



Пояснювальна 
        По відділу освіти: 

по КПКВ 1010 «Дошкільна освіта» зменшити кошторисні призначення за КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» на 10,0 тис. грн. та збільшити кошторисні призначення за 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 10,0 тис. грн.(недостатність коштів 

у зв’язку з тим, що оплата лікарняних після 5-ти проводиться за рахунок ФССТВП, а 

оплата нарахування (22%) проводиться за рахунок підприємства); 

 по КПКВ 1020 «Загальна середня освіта» зменшити кошторисні призначення за 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 15,0 тис. грн. та збільшити кошторисні 

призначення за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на 15,0 тис. грн. 

по КПКВ 1090 «Позашкільні заклади освіти» зменшити кошторисні призначення за 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг» на 4,0 тис. грн. та збільшити кошторисні призначення за 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 4,0 тис. грн.(недостатність коштів у 

зв’язку з тим, що оплата лікарняних після 5-ти проводиться за рахунок ФССТВП, а 

оплата нарахування (22%) проводиться за рахунок підприємства); 

 

На виконання вимог наказу МФУ №763  потрібно провести наступні переміщення: 

по КПКВ 1161 «Інші заклади у сфері освіти» зменшити кошторисні призначення за 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 195,6 тис. грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» на 43,032 тис. грн.; 

по КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері» збільшити кошторисні 

призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 195,6 тис. грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» на 43,032 тис. грн.; 

 

по відділу культури, туризму, молоді та спорту: 

по КПКВ 4081 «Інші заклади у сфері культури»  зменшити кошторисні призначення 

за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 278,0 тис. грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» на 61,160 тис. грн.; 

по КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері» збільшити кошторисні 

призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 278,0 тис. грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» на 61,160 тис. грн.; 

 

по центру надання соціальних послуг населенню: 

по КПКВ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді» зменшити кошторисні призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» на 202,0 тис. грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на                                               

44,440 тис. грн.; 

по КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері» збільшити кошторисні 

призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 202,0 тис. грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» на 44,440 тис. грн.; 

 

По КПКВ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» за рахунок залучення залишку коштів за 

спеціальним фондом збільшити кошторисні призначення за КЕКВ 3110 «Капітальне 

придбання» на 350,0 тис. грн. для придбання робочої станції для оформлення та 

видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних особи. 

 
Начальник відділу фінансів,  

економіки та інвестицій                                 Чіпегіна Т.В. 



Код Найменування
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

1 2 3 4 5

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -7309766,68 14054731,2 6744964,55

208100 На початок періоду 6869178,71 475936,71 7345115,42

208200 На кінець періоду 600000,39 150,48 600150,87
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)
-13578945 13578945

0

600000 Фінансування за активними операціями -7309766,68 14054731,2 6744964,55

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -7309766,68 14054731,2 6744964,55

602100 На початок періоду 6869178,71 475936,71 7345115,42

602200 На кінець періоду 600000,39 150,48 600150,87
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду)
-13578945 13578945

0

до рішення міської ради №459 від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік"

Затверджено

рішення міської ради № 620

від  25.06.2019 року

Зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік, визначеного у додатку №2



отг м. Помічна Додаток 3

до рішення міської ради

від 25.06.2019 року № 620

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Помічнянська міська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00

0110000 Помічнянська міська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00

0600000 Відділ освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0610000 Відділ освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

233386,00 233386,00 191300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233386,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти
-233386,00 -233386,00 -191300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -233386,00

0800000 Центр надання соціальних послуг населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0810000 Центр надання соціальних послуг населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

246440,00 246440,00 202000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246440,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
-246440,00 -246440,00 -202000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246440,00

1000000 Відділ культури, молоді, туризму та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010000 Відділ культури, молоді, туризму та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

339160,00 339160,00 278000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339160,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва
-339160,00 -339160,00 -278000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -339160,00

X X X Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 350000,00

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

споживання

з них

ЗМІНИ до РОЗПОДІЛУ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

РАЗОМ
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