
Пояснювальна

        По відділу освіти:
по КПКВ 1020 «Загальна середня освіта» по загальному фонду зменшити кошторисні
призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 239,250 тис. грн. для забезпечення
спів фінансування видатків на Нову Українську школу (субвенція 314,310 тис. грн., в тому
числі засоби навчання – 69,172 тис. грн., сучасні меблі – 112,653 тис. грн., комп’ютерне
обладнання – 70,013 тис. грн., підвищення кваліфікації педпрацівників – 62,472 тис. грн.).
Потрібно придбати :

- Ноутбуки 12000 грн. * 7 шт. = 84000,00 грн.;
            - МФУ( 3 в 1) 7 шт. * 6500,00 = 45500,00 грн.;

- Смарт TV 3 шт. * 7500,00 грн. = 22500,00 грн.;
            - Проектори 2 шт. * 13000,00 = 26000,00 грн.;

- Екрани 2 шт. * 3400,00 грн. = 6800,00 грн.
Всього 184 800,00 грн. ( з них субвенція на закупівлю комп’ютерного обладнання

(видатки розвитку )70 013,00 грн.
-  набір( стіл та стілець) для первачків 127 од. * 1350,00грн= 171 450,00 грн.
- шафи 7 шт. * 6 802,00 грн. = 47 614,00 грн.
- столи для вчителя 4 шт. * 4513,00 грн. = 18 052,00 грн.

Всього 237 116,00 грн. з них субвенція на закупівлю сучасних меблів ( видатки
споживання ) складає 112 653,00 грн.
Разом 421 916,00 з них 182 666,00 грн. субвенція та  239 250 грн. МБ

Зменшити субвенцію обласному бюджету на придбання акумулятора для станції
швидкої допомоги –  3,0  тис.  грн.  (термінова потреба в придбанні та відсутність в
короткочасній перспективі сесії обласної ради)
По КПКВ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» збільшити кошторисні призначення на
3,0 тис. грн. (придбання акумулятора та передача його швидкій згідно акту).
По КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» зменшити кошторисні
призначення на 99,089 тис. грн.
По КПКВ 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» збільшити кошторисні
призначення на 60,0 тис. грн. (відшкодування витрат на ремонт водогону) та 39,089 тис. грн.
(відшкодування витрат на оплату праці наглядачів кладовищ за І квартал).



Розпорядження №70-р від 18.03.2020 року

Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 302600 грн. за рахунок
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Спрямувати вказану
субвенцію на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників по КПКВ 1020
«Загальна середня освіта».

Розпорядження №74-р від 23.03.2020 року

Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 28506 грн. за рахунок
коштів Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Спрямувати вказану субвенцію на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників
по КПКВ 1010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 1384 грн., по КПКВ 1020 «Загальна
середня освіта» в сумі 27122 грн.

Розпорядження №84-р від 26.03.2020 року

За результатами засідання комісії для реалізації заходів протидії COVID-19 виділити кошти в
сумі 15000 грн. КНП «Помічнянська міська лікарня»,  в сумі 5000 грн. КНП «Помічнянський
ЦПМСД» (придбання засобів індивідуального захисту,засобів для дезінфекції), по КПКВ
8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха» збільшити кошторисні призначення на 80,0 тис.грн.
Зменшити кошторисні призначення по КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на 100,0 тис.грн.

Розпорядження №97-р від 16.04.2020 року

Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 48782 грн. за рахунок
коштів Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Спрямувати вказану субвенцію на заробітну плату з нарахування по КПКВ 1010 «Надання
дошкільної освіти» в сумі 26184 грн., по КПКВ 1020 «Загальна середня освіта» в сумі 20021
грн., капітальне придбання засобів розвитку по КПКВ 1010 «Надання дошкільної освіти» в
сумі 2577 грн.

Розпорядження №101-р від 23.04.2020 року

Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на 182700 грн. за рахунок
коштів Субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів
у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Спрямувати вказану субвенцію по КПКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет» на придбання інсуліну.

Начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій Тетяна ЧІПЕГІНА


