
Проект 
 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Тридцять четверта сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   03 грудня 2019 року                                                                              №  

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  

статтею 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, 5, 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 61000 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 61000 грн., джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду). 

4.  Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових  

асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій щодо 

збільшення доходів або зменшення видатків. 

5. 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. 

       6. 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 4030 «Бібліотеки» зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 

2110 «Заробітна плата з нарахуваннями» на 20,0 тис.грн., збільшити кошторисні 

призначення по КЕКВ 3110 «Капітальне придбання» на 29,0 тис.грн. (придбання 

ноутбука, поповнення бібліотечного фонду). 

По КПКВ 4060 «Палаци і будинки культури» зменшити кошторисні 

призначення по КЕКВ 2110 «Заробітна плата з нарахуваннями» на                                    

136,3 тис.грн., збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали» на 100,0 тис.грн. (придбання завіси). 

По КПКВ 1100 «Школи естетичного виховання» зменшити кошторисні 

призначення по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 50,4 тис.грн. 

збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали» на                                                 

6,4 тис.грн. 

По КПКВ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного 

здоров’я населення» зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 2110 «Заробітна 

плата з нарахуваннями» на 75,4 тис.грн., збільшити кошторисні призначення по 

КЕКВ 3110 «Капітальне придбання» на 20,0 тис.грн. (газонокосарка), збільшити 

кошторисні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали» на 21,6 тис.грн. 

(обладнання для туризму). 

По КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері» збільшити 

кошторисні призначення по КЕКВ 2110 «Заробітна плата з нарахуваннями» на                              

30,5 тис.грн. 

По КПКВ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва» збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2110 «Заробітна плата з 

нарахуваннями» на 34,6 тис.грн., збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали» на 15,0 тис.грн.(придбання бензину), збільшити 

кошторисні призначення по КЕКВ 3110 «Капітальне придбання» на 12,0 тис.грн. 

(ноутбук), збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» на 13,0 тис.грн. 

По КПКВ 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» зменшити 

кошторисні призначення по КЕКВ 3110 Капітальне придбання» на                                         

182,0 тис.грн. (кошти субвенції на придбання спецавтомобіля). 

По КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти» збільшити кошторисні 

призначення по КЕКВ 2110 «Заробітна плата з нарахуваннями» на 8,0 тис.грн. 

(кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами). 

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» зменшити кошторисні 

призначення по КЕКВ 3110 «Капітальне придбання» на 40,0 тис.грн. 

По КПКВ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» збільшити кошторисні 

призначення по КЕКВ 2281 на 40,0 тис.грн. (інвентаризація земель). 

По КПКВ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха» зменшити кошторисні призначення на 19,0 тис.грн. 

По КПКВ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування» збільшити кошторисні призначення на 9,0 тис.грн. (внески до 

асоціації ОТГ). 

По КПКВ 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» 

збільшити кошторисні призначення на 10,0 тис.грн. (підтримка ОСББ). 
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