
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Двадцять дев'ята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від    01  серпня  2019 року                                                                        №

м. Помічна

Про внесення змін до рішення
міської ради від 21.12.2018 року
№ 459 «Про міський бюджет
на 2019 рік»

       Відповідно  статті 23 Бюджетного кодексу України, керуючись  ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада
в и р і ш и л а :

       1. Внести  зміни  до  видаткової  частини спеціального 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. Визначити Замовником з виконання робіт по об’єкту «Реконструкція
спортивного майданчику під універсальний майданчик для спортивних ігор
із штучним покриттям, що розташований по вул. Небесної Сотні, 211,
м. Помічна, Добровеличківського району, Кіровоградської області
(з виготовленням проектно-кошторисної документації)», фінансування якого
у 2019 році буде здійснюватись за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять
ігровими видами спорту та відповідного співфінансування з міського
бюджету – Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної
державної адміністрації.

        3. Передбачити субвенцію обласному бюджету Кіровоградської області
в сумі 732500 грн. на співфінансування вищезазначеного об’єкту відповідно
до «Порядку та Умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних
майданчиків для занять ігровими видами спорту», затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 року № 571.



         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.
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