
проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Сорок п'ята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від        жовтня 2020 року                                                                             №

Про внесення змін до рішення
міської ради від 21.12.2019 року
№ 797 «Про міський бюджет
на 2020 рік»

      Відповідно  до 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. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету, визначеного у
додатку 1 до рішення сесії міської ради від 21.12.2019 року № 797 «Про міський
бюджет на 2020 рік» на 1317237 грн., в тому числі за рахунок коштів субвенції
з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за
рахунок коштів освітньої субвенції на 20637 грн., за рахунок коштів субвенції з
обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у
системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету на 101900 грн., за рахунок земельного податку з юридичних осіб на
1194700 грн.

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. В зв’язку із передачею коштів збільшити профіцит загального фонду
міського бюджету на суму  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  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 додатку 3 до рішення сесії міської ради від  21.12.2019
року №  797  «Про міський бюджет на 2020 рік».
        5. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових
асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій щодо
збільшення доходів або зменшення видатків.
         6. 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.

         7. 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                                                                     Микола  АНТОШИК



Пояснювальна

По відділу освіти :
По КТКВ 1010 «Надання дошкільної освіти» зменшити кошторисні
призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на 30,0 тис. грн., збільшити
кошторисні призначення по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на
30,0 тис. грн.
По КТКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))» збільшити кошторисні призначення на заробітну плату з
нарахуваннями на 430,0 тис. грн.
По КТКВ 1090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми» збільшити кошторисні призначення на
заробітну плату з нарахуваннями на 43,0 тис. грн.
По КТКВ 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів»
збільшити кошторисні призначення на заробітну плату з нарахуваннями на
20,637 тис. грн. (за рахунок коштів субвенції).
По відділу культури, туризму, молоді та спорту :
По КТКВ 1100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» збільшити
кошторисні призначення на заробітну плату з нарахуваннями на 49,0 тис. грн.
(виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам), збільшити
кошторисні призначення по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання і
водовідведення» на 6,0 тис. грн.
По КТКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» зменшити кошторисні
призначення по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 29,797 тис. грн.,
збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2210 на 9,797 тис. грн. (підписка
періодичних видань), КЕКВ 3110 «Капітальне придбання» на 20,0 тис. грн.
(придбання книг для поповнення бібліотечного фонду).
По КТКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменшити кошторисні
призначення по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 106,262 тис. грн.,
збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг» на
106,262 тис. грн. (поточний ремонт санвузла в Палаці культури).
По КТКВ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і
мистецтва» зменшити кошторисні призначення на оплату праці з
нарахуваннями на 25,0 тис. грн., збільшити кошторисні призначення по КЕКВ



2273 «Оплата електропостачання» на 20,0 тис. грн., по КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали» на 5,0 тис. грн.
Збільшити кошторисні призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали» на
32,7 тис. грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг» на 17,3 тис. грн. – улаштування
Шахового Королівства (переможець бюджету участі)
По КТКВ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я
населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону» зменшити кошторисні призначення на оплату праці з
нарахуваннями на 91,0 тис. грн., збільшити кошторисні призначення по КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали» на 28,0 тис.грн. (придбання форми), КЕКВ 2272

«Оплата водопостачання і водовідведення» на 2,0 тис. грн., КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» на 6,0 тис. грн.

По ЦНСПН :
По КТКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» зменшити
кошторисні призначення на оплату праці з нарахуваннями на 17,020 тис. грн.
По КТКВ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком,
хворобою, інвалідністю» збільшити кошторисні призначення на оплату праці з
нарахуваннями на 112,310 тис. грн.
По КТКВ 3241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» зменшити кошторисні призначення по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг» на 97,290 тис. грн., збільшити кошторисні
призначення по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 2,0 тис. грн.
По КТКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
збільшити кошторисні призначення на 20,0 тис. грн. (оплата послуг
онкодиспансера).
По КТКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет» збільшити кошторисні призначення на 101,9 тис. грн. (за
рахунок коштів субвенції).
По КТКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшити
кошторисні призначення на 671,7 тис. грн. (спів фінансування проекту
«Торгове містечко», в т.ч. : автономне вуличне освітлення (4 шт.) –
138,0 тис. грн.; відеоспостереження – 28,72 тис. грн.; автономне вуличне
освітлення зі знаком пішохідний перехід (2 шт.) – 75,8 тис. грн.; улаштування
торгівельного містечка – 429,2 тис. грн.
По КТКВ 977 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити кошторисні
призначення на 5,0 тис. грн. по субвенції на Добровеличківську ЦРЛ (медичні
огляди призовників)



По КТКВ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха» збільшити кошторисні призначення на 25,0 тис. грн.
(забезпечення захисту ТВК від COVID-19)(ПКМУ від 14.09.2020 року № 846)
По КТКВ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій» зменшити кошторисні призначення по КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт» на 50,0 тис. грн. (кошти, заплановані на бюджет участі)

Начальник відділу фінансів, економіки
та інвестицій виконкому міської ради                                  Тетяна ЧІПЕГІНА
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