
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 травня 2020 року                                              №  867

Про  затвердження раніше
прийнятих розпоряджень
міського голови та рішень
виконкому

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада   в и р і ш и л а:

1. Затвердити рішення виконкому  від 04 березня 2020 року № 29 «Про
визначення замовника робіт по капітальному ремонту доріг». ( додається )

2. Затвердити розпорядження міського голови від 18.03.2020 року № 70-р
«Про зміни бюджетних призначень».

3. Затвердити розпорядження міського голови від 23.03.2020 року № 74-р
«Про зміни бюджетних призначень».

4. Затвердити розпорядження міського голови від 26.03.2020 року № 84-р
«Про зміни бюджетних призначень».

5. Затвердити розпорядження міського голови від 03.04.2020 року № 92-р
«Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування мешканцям
Помічнянської громади».

6. Затвердити розпорядження міського голови від 16.04.2020 року № 97-р
«Про зміни бюджетних призначень».

7. Затвердити розпорядження міського голови від 23.04.2020 року № 101-р
«Про зміни бюджетних призначень».

Міський голова                                                                      Микола АНТОШИК



Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 04 березня  2020 року                                                                                              № 29

Про визначення замовника робіт
по капітальному ремонту доріг

             На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 26.02.2020 року № 187-р «Про затвердження переліку об’єктів
капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах, фінансування яких буде здійснюватися у 2020 році за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,   виконком міської ради в и р і ш и в  :

1. Визначити державне підприємство «Агентство місцевих автомобільних доріг»
замовником робіт з:

-  капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.

-  капітальний ремонт дороги по вулиці Виноградна в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.
           2.    Провести коригування проектно-кошторисної документації    в цінах 2020
року  по об’єктам:

-  капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.

-  капітальний ремонт дороги по вулиці Виноградна в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.

Скориговану проектно-кошторисну документацію передати державному
підприємству «Агентство місцевих автомобільних доріг».
           3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Хрущ І.В. проінформувати департамент інфраструктури та промисловості обласної
державної адміністрації як головного розпорядника коштів субвенції.
           4. Звернутися до сесії Помічнянської міської ради з клопотанням про виділення
коштів для  проведення коригування проектно-кошторисної документації  по об’єктам :

- капітальний ремонт дороги по вулиці Горького в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.



-  капітальний ремонт дороги по вулиці Виноградна в місті Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області.
      4. Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                              Микола АНТОШИК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від  18 березня 2020 року                                                        №     70 -р

Про зміни
бюджетних призначень

      Відповідно п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12.02.2020 року
№ 116-р

1. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету,
визначеного у додатку 1 до рішення сесії міської ради від 21.12.2019 року № 797
«Про міський бюджет на 2020 рік», на 302600 грн. за рахунок коштів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського
бюджету, визначеного у додатку 3 до рішення сесії міської ради від  21.12.2019
року №  797  «Про міський бюджет на 2020 рік».

3. Винести дане розпорядження на затвердження сесією міської ради.

4.  Контроль  за  виконанням  даного розпорядження залишаю за собою.



Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від  23 березня 2020 року                                                        №     74 -р

Про зміни
бюджетних призначень

      Відповідно п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  рішення Кіровоградської обласної ради від 12 березня 2020 року
№ 736

1. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету,
визначеного у додатку 1 до рішення сесії міської ради від 21.12.2019 року № 797
«Про міський бюджет на 2020 рік», на 28506 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. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського
бюджету, визначеного у додатку 3 до рішення сесії міської ради від  21.12.2019
року №  797  «Про міський бюджет на 2020 рік».



3. Винести дане розпорядження на затвердження сесією міської ради.

4.  Контроль  за  виконанням  даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від  26 березня 2020 року                                                        №     84 -р

Про зміни
бюджетних призначень

      Відповідно п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,

1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського
бюджету, визначеного у додатку 3 до рішення сесії міської ради від  21.12.2019
року №  797  «Про міський бюджет на 2020 рік».

2. Визнати одержувачем коштів міського бюджету за КПКВ 2010 в сумі
15000 грн. КНП «Помічнянська міська лікарня».



3. Визнати одержувачем коштів міського бюджету за КПКВ 2111 в сумі
5000 грн. КНП «Помічнянський ЦПМСД».

4. Винести дане розпорядження на затвердження сесією міської ради.

5.  Контроль  за  виконанням  даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від  03  квітня  2020 року                                                               №  92-р

Про надання одноразової
матеріальної допомоги на
лікування мешканцям
Помічнянської громади

Відповідно до рішення 24-ої сесії Помічнянської міської ради 8-го
скликання від 20.03.2019 року № 551 «Про умови надання одноразової
матеріальної допомоги на лікування мешканцям Помічнянської ОТГ», керуючись
статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»



1. Надати  одноразову  матеріальну   допомогу   в   розмірі   2000,00
гривень ( Дві тисячі грн. 00 коп.) мешканцям Помічнянської громади, які
потребують довготривалого та дороговартісного лікування,  а саме :

1. Мироненко Валентині Григорівні, проживаючій в місті Помічна по вулиці
Хмельницького, 94/20.

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого
комітету Помічнянської міської ради провести необхідні нарахування для
виплати
одноразової матеріальної  допомоги  мешканцям Помічнянської громади, які
потребують довготривалого та дороговартісного лікування, за рахунок бюджету
міської ради.

         3.  Винести дане розпорядження на затвердження сесією міської ради.

4.  Контроль  за  виконанням   даного   розпорядження залишаю за собою.

Підстава:   заява мешканців Помічнянської  громади, які потребують
довготривалого та дороговартісного лікування:
Мироненко В.Г. від 31.03.2020р.

Міський голова                                                                        Микола АНТОШИК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від  16 квітня 2020 року                                                        №     97 -р

Про зміни
бюджетних призначень



      Відповідно  п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,

1. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету,
визначеного у додатку 1 до рішення сесії міської ради від 21.12.2019 року № 797
«Про міський бюджет на 2020 рік», на 48782 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. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського
бюджету, визначеного у додатку 3 до рішення сесії міської ради від  21.12.2019
року №  797  «Про міський бюджет на 2020 рік».

3. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду міського
бюджету, визначеного у додатку 3 до рішення сесії міської ради від  21.12.2019
року №  797  «Про міський бюджет на 2020 рік».

4. В зв’язку із передачею коштів збільшити профіцит загального
фонду міського бюджету на суму 2577 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 2577 грн., джерелом покриття якого визначити надходження
коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5. Винести дане розпорядження на затвердження сесією міської ради.

6.  Контроль  за  виконанням  даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від  23 квітня 2020 року                                                        №     101 -р



Про зміни
бюджетних призначень

      Відповідно п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,

1. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету,
визначеного у додатку 1 до рішення сесії міської ради від 21.12.2019 року № 797
«Про міський бюджет на 2020 рік», на 182700 грн. за рахунок коштів Субвенції з
місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у
системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету.

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського
бюджету, визначеного у додатку 3 до рішення сесії міської ради від  21.12.2019
року №  797  «Про міський бюджет на 2020 рік».

3. Визнати одержувачем коштів міського бюджету в сумі 182700 грн.
КНП «Помічнянська міська лікарня».

4. Винести дане розпорядження на затвердження сесією міської ради.

5.  Контроль  за  виконанням  даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК
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