
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

 

ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область  
  

 

 

від  10 вересня 2019 року                                                        №     174 -р 
м.Помічна 

 

Про зміни 

бюджетних призначень 

 
 

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

Україні”,  розпорядження голови Кіровоградської ОДА від 10 вересня 2019 року 

№ 992-р 

  

 

1. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету,  

визначеного в додатку 1 до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 року №  459  

«Про міський бюджет на 2019 рік» на 640585 грн. за рахунок коштів Субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту. 

2. Передбачити субвенцію обласному бюджету Кіровоградської області в  

сумі 640585 грн. на фінансування 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» 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 за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету. 

3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду міського  

бюджету, визначеного у додатку 3, 4 до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 

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

4. Винести розпорядження на затвердження сесією міської ради. 

5.  Контроль  за  виконанням  залишаю за собою. 

         

  

 

Міський голова                                                                                   Антошик М.М.                                                                                                                         



отг м. Помічна Затверджено 

розпорядження міського голови

№ 174-р від   10 вересня 2019 року

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0100000 Помічнянська міська рада 640585,00 0,00 0,00 640585,00 0,00 0,00 0,00 640585,00

0110000 Помічнянська міська рада 640585,00 0,00 0,00 640585,00 0,00 0,00 0,00 640585,00

0119580 9580 0180

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять 

ігровими видами спорту за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

640585,00 0,00 0,00 640585,00 0,00 0,00 0,00 640585,00

в т.ч.за рахунок коштів Субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять 

ігровими видами спорту(«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» )

640585,00 640585,00 640585,00

X X X Усього 640585,00 0,00 0,00 640585,00 0,00 0,00 0,00 640585,00

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

з них капітальні 

видатки за рахунок 

коштів, що 

передаються із 

загального фонду до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

оплата праці

ЗМІНИ до РОЗПОДІЛУ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

видатки 

розвитку

РАЗОМ

Спеціальний фонд

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку



Затверджено

розпорядження міського голови

10.09.2019 року №174-р

створення та ремонт існуючих спортивних комплексів 

при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

(фінансування видатків з Реконструкції спортивного 

майданчику під універсальний майданчик для 

спортивних ігор із штучним покриттям, що 

розташований по вул..Небесної Сотні, 211, м.Помічна, 

Добровеличківського району, Кіровоградської області)

Разом :

11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області                                                                          640 585,00                                     640 585,00  

Всього                                                                          640 585,00                                     640 585,00  

Зміни до показників міжбюджетних трансфертів  між міським бюджетом та іншими бюджетами  на 2019 рік, визначених у додатку 4 

до рішення сесії №459 від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік"

Субвенція загального фонду на:
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