
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
 

ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область  
  

 

 
від  02 жовтня 2019 року                                                        №     194 -р 

м.Помічна 
 

Про зміни 
бюджетних призначень 

 
 
      Відповідно  п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  
розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 23 вересня 2019 року №1038-р 
 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету,  
визначеного в додатку 1 до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 року №  459  

«Про міський бюджет на 2019 рік» на 55920 грн. за рахунок коштів Субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. 
2. Передбачити субвенцію державному бюджету в сумі 6482 грн. на  

фінансування Комплексної програми  цільового забезпечення призову громадян 

України на строкову військову службу, військову службу за контрактом, 

проходження служби у резерві, з питань мобілізації, територіальної оборони та 

приписки юнаків до призовної дільниці на території Добровеличківського району на 

2019 – 2020 роки на здійснення заходів з матеріально-технічного забезпечення 

підрозділів територіальної оборони, які дислокуються на території району, а саме : 

придбання засобів зв’язку (капітальні видатки). 
3. Зменшити субвенцію з місцевого бюджету Добровеличківському  

районному бюджету на  6482  грн. на утримання Добровеличківського РВК (для 

придбання капітального обладнання). 
4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського  

бюджету, визначеного у додатку 3,4 до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 

року №  459  «Про міський бюджет на 2019 рік». 
5. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду міського  

бюджету, визначеного у додатку 3,4 до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 

року №  459  «Про міський бюджет на 2019 рік». 
6. Винести розпорядження на затвердження сесією міської ради. 
7.  Контроль  за  виконанням  залишаю за собою. 

         
 
Міський голова                                                                            М.Антошик         



 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
 

ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область  
  

 

 
від  07 жовтня 2019 року                                                        №     200 -р 

м.Помічна 
 

Про зміни 
бюджетних призначень 

 
 
      Відповідно  п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 
 

8. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського  
бюджету, визначеного у додатку 2, 3 до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 

року №  459  «Про міський бюджет на 2019 рік». 
9. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду міського  

бюджету, визначеного у додатку 2, 3 до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 

року №  459  «Про міський бюджет на 2019 рік». 
10. В зв’язку із передачею коштів збільшити  профіцит загального  

фонду міського бюджету на суму 16780,93 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 16780,93 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 
11. Винести розпорядження на затвердження сесією міської ради. 
12.  Контроль  за  виконанням  залишаю за собою. 

         
 
 
 
 
Міський голова                                                                            М.Антошик                                                                                                                          
                                                                                                                  


