
 
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять п’ята  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 24 квітня 2019 року                                   № 585 

м. Помічна 

 
Про  затвердження раніше  
прийнятих розпоряджень  
міського голови  
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада   в и р і ш и л а: 

     

 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 14 березня 2019 року                    

№ 63-р «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 459 

«Про міський бюджет на 2019 рік». ( додається ). 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
 

ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область  
  

 

 

від  14 березня 2019 року                                                        №     63 -р 
м.Помічна 

 

Про зміни 

бюджетних призначень 

 
 

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

Україні”, розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 06 березня 2019 року 

№ 456-р, розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 07 березня 2019 року 

№ 457-р 

  

1. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на  

311808  грн., визначеного у додатку 1 до рішення сесії міської ради від  

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

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського бюджету,  

визначеного у додатках  2, 3 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 134923 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 134923 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  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.    

 

 

                                                                                                                      

 

 

 



 

 
Пояснювальна записка до розпорядження міського голови  

від 14.03.2019 року № 63-р 

 

        На виконання розпорядження голови Кіровоградської ОДА № 456-р від 06.03.2019 

року «Про затвердження Порядку розподілу у 2019 році коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» Відділу освіти ВК Помічнянської міської 

ради потрібно провести наступні переміщення по КПКВ 1020 «Загальна середня 

освіта»: 

За рахунок коштів субвенції на НУШ в сумі 260,808 тис. грн.: збільшити 

кошторисні призначення за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали» на                                

166,590 тис. грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити на 26,748 

тис. грн., КЕКВ 2250 «Оплата відряджень» на 4,372 тис. грн., КЕКВ 3110 «Капітальне 

придбання» на 63,098 тис. грн. 

Для забезпечення співфінансування (не менше 10%) в сумі 213,647 тис. грн.: 

зменшити кошторисні призначення за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 50,0 

тис.грн.; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на                                         

163,647 тис. грн., збільшити КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали» на                                  

190,745 тис. грн., КЕКВ 3110 «Капітальне придбання» на 22,902 тис. грн. 

На виконання розпорядження голови Кіровоградської ОДА № 457-р від 

07.03.2019 року «Про зміни обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

у 2019 році» (додано 51,0 тис. грн.): 

По КПКВ 1020 «Загальна середня освіта» : зменшити кошторисні призначення за 

КЕКВ 2100 «Заробітна плата з нарахуваннями» на 30,923 тис. грн., збільшити 

кошторисні призначення за КЕКВ 3110 «Капітальне придбання» на                                   

30,923 тис. грн.; 

По КПКВ 1010 «Дошкільна освіта» : збільшити кошторисні призначення за 

КЕКВ 2100 «Заробітна плата з нарахуваннями» на 33,0 тис. грн., КЕКВ 3110 

«Капітальне придбання» на 18,0 тис. грн. 

На виконання листа ДКСУ від 22.01.2019 року № 16-06-06/1462 провести 

переміщення:  

По КПКВ 1010 «Дошкільна освіта» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних) на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 40,0 тис. грн. на вивезення 

сміття; 

По КПКВ 1020 «Загальна середня освіта»  з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних) на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 38,0 тис. грн. на вивезення 

сміття; 

По КПКВ 1090 «Позашкільні заклади освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних) на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 10,0 тис. грн. на вивезення 

сміття; 

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

мистецтва» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2,0 тис. грн. на КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» 1,500 тис. грн. 

для оплати послуг навчання на курсах «Публічні закупівлі», на КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв» 0,500 тис. грн. на вивезення сміття; 

По КПКВ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв» 1,0 тис. грн. на вивезення сміття. 

 
Начальник відділу фінансів,  

економіки та інвестицій                                 Чіпегіна Т.В. 
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