
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область  
  

 

від  01 березня 2019 року                                                              №     49 -р 
м. Помічна 

 

Про зміни 

бюджетних призначень 

 
 

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

Україні”, розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 14 лютого 2019 року № 

378-р 

  

1. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 

146621  грн., визначеного у додатку  1 до рішення сесії міської ради від  

21.12.2018 року №  459  «Про міський бюджет на 2019 рік» за рахунок Субвенції з 

місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився 

на початок бюджетного періоду. 

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського  

бюджету, 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 94944 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 94944 грн., джерелом покриття якого визначити надходження 

коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

4. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду міського  

бюджету, визначеного у додатках  2, 3, 6 до рішення сесії міської ради від  

21.12.2018 року №  459  «Про міський бюджет на 2019 рік». 

5. Винести розпорядження на затвердження сесією міської ради. 

6.  Контроль  за  виконанням  залишаю за собою. 

         

  

 

 

Міський голова                                                                                         Антошик М.М.    
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7. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 

146621  грн., визначеного у додатку  1 до рішення сесії міської ради від  

21.12.2018 року №  459  «Про міський бюджет на 2019 рік» за рахунок Субвенції з 

місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився 

на початок бюджетного періоду. 

8. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського  

бюджету, визначеного у додатках  2, 3, 6 до рішення сесії міської ради від  

21.12.2018 року №  459  «Про міський бюджет на 2019 рік». 

9. В зв’язку із передачею коштів збільшити  профіцит загального  

фонду міського бюджету на суму 94944 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 94944 грн., джерелом покриття якого визначити надходження 

коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

10. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду міського  

бюджету, визначеного у додатках  2, 3, 6 до рішення сесії міської ради від  

21.12.2018 року №  459  «Про міський бюджет на 2019 рік». 

11. Винести розпорядження на затвердження сесією міської ради. 

12.  Контроль  за  виконанням  залишаю за собою. 

         

  

 

Міський голова                                                                                         Антошик М.М.                             

                                                                                                                      
 


