
 
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять шоста сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 25 червня 2019 року                                                                              № 621 

м. Помічна 
 

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

       Відповідно  до 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. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету, визначену у  

додатку 1 до рішення до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 року                                       

№  459  «Про міський бюджет на 2019 рік» на 710800 грн. за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

2. 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». 

3. В зв’язку із передачею коштів збільшити  профіцит загального фонду 

міського бюджету на суму 710800 грн., напрямком використання якого 

визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) та збільшити дефіцит спеціального фонду 

міського бюджету на суму 710800 грн., джерелом покриття якого визначити  

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду). 

4.  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». 

          5. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових 

асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій щодо 

збільшення доходів або зменшення видатків. 

          6. 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. 



 

 

         7. 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 КПКВ 7362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об`єднаних територіальних громад» збільшити кошторисні 

призначення за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на 710,8 тис. грн. за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад та використати кошти на придбання 

спеціалізованого санітарного транспортного засобу. 

 

Начальник відділу фінансів,  

економіки та інвестицій                               Чіпегіна Т.В. 

 



отг м. Помічна Затверджено

рішення сесії міської ради

№      від

(грн)

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  710800,00 710800,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  710800,00 710800,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
710800,00 710800,00 0,00 0,00

41052400

Субвенція з місцевого бюджету на 

формування інфраструктури об`єднаних 

територіальних громад за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

710800,00 710800,00 0,00 0,00

X Разом доходів 710800,00 710800,00 0,00 0,00

ЗМІНИ до ДОХОДІВ

місцевого бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



Код Найменування
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

1 2 3 4 5

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -8020566,68 14765531,2 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)
-14289745 14289745

0

600000 Фінансування за активними операціями -8020566,68 14765531,2 6744964,55

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -8020566,68 14765531,2 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)
-14289745 14289745

0

Затверджено

рішення міської ради №

від                     2019 року

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

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



отг м. Помічна Затверджено 

рішення сесії міської ради

№ 621 від 25.06.2019 року

(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 710800,00 710800,00 0,00 0,00 0,00 710800,00 710800,00

0110000 Помічнянська міська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710800,00 710800,00 0,00 0,00 0,00 710800,00 710800,00

виконавець - КЗ "Помічнянська лікарня"

0117362 7362 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об`єднаних 

територіальних громад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710800,00 710800,00 0,00 0,00 0,00 710800,00 710800,00

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних 

громад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710800,00 710800,00 0,00 0,00 0,00 710800,00 710800,00

X X X Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710800,00 710800,00 0,00 0,00 0,00 710800,00 710800,00

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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