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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Тридцять шоста сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від       лютого   2020 року                                                                              №  

м. Помічна 
 

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 21.12.2019 року 
 № 797 «Про міський бюджет 
на 2020 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. За   рахунок  залучення  вільних   залишків,   що   склалися   по  

загальному фонду станом на 01.01.2020 року в сумі 1536360,20 грн., збільшити 

видаткову частину загального фонду на 1536360,20 грн., визначеного у 

додатках  2, 3,4, 6 до рішення сесії міської ради від  21.12.2019 року №  797  

«Про міський бюджет на 2020 рік». 

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду, визначеного  

у додатках  2, 3, 4, 6 до рішення сесії міської ради від  21.12.2019 року №  797  

«Про міський бюджет на 2020 рік». 

3. Виділити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на  

виконання  міської  програми  профілактики  злочинності  і правопорушень  на  

2020 рік в сумі 112000 грн. для Добровеличківського відділення поліції 

Новоукраїнського відділу ГУНП в Кіровоградській області (на оплату послуг з 

поточного  ремонту   приміщення поліцейської станції  ). 

4. Визнати одержувачем коштів міського бюджету в сумі 200000 грн. КП  

«Помічнянська ЖЕК №2». 

5. Визнати одержувачем коштів міського бюджету в сумі 50000 грн. КНП  

«Помічнянська міська лікарня». 

6. За   рахунок   залучення   вільних   залишків,   що   склалися   по  

спеціальному фонду станом на  01.01.2020 року в сумі 1610183,77 грн. 

збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету на 1610183,77 грн. 

визначеного у додатках  3, 5, 6 до рішення сесії міської ради від 21.12.2019 року 

№ 797 «Про міський бюджет на 2020 рік». 

          9. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових 

асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій щодо 

збільшення доходів або зменшення видатків. 



          11 . 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. 

         12. 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                                                                                  М. Антошик  
 


