
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Друга восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від  10 грудня 2020 року                                                                             № 27

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. Внести зміни до дохідної частини загального та спеціального фонду
міського бюджету, визначеного додатку 1 до рішення сесії міської ради від
21.12.2019 року № 797 «Про міський бюджет на 2020 рік», в тому числі зменшити
дохідну частину загального фонду бюджету на 341434 грн.,  а саме за рахунок
коштів Субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа; збільшити дохідну частину загального
фонду бюджету на 100084 грн., а саме за рахунок коштів Субвенції з місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти `Нова українська школа ‘ за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету на 75984 грн., за рахунок коштів Субвенції з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 24100 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 зменшити профіцит загального фонду
міського бюджету на суму 206535 грн., напрямком використання якого визначити
передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) та зменшити дефіцит спеціального фонду міського
бюджету на суму 206535 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, інвестицій, побутового і торгівельного обслуговування та громадського
харчування.

Міський голова                                                                     Микола  АНТОШИК



Пояснювальна

По КПКВ 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа» зменшити кошторисні призначення на 341434 грн (за
рахунок коштів відповідної субвенції)
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