Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області
Сьома сесія восьмого скликання
Проект

РІШЕННЯ
від 07 квітня 2021 року

№

Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.12.2020 року
№ 81 «Про бюджет Помічнянської міської
територіальної громади на 2021 рік»
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада
вирішила:
1. За рахунок залучення вільних залишків, що склалися по
загальному фонду станом на 01.01.2021 року в сумі 6387089,13 грн.(в тому
числі кошти місцевого бюджету – 4962902,81 грн., кошти освітньої субвенції –
1104189,48 грн., кошти субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки
особам з особливими освітніми потребами – 104431,73 грн., кошти дотації з
місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної
додаткової дотації з державного бюджету – 215565,11 грн..), збільшити
видаткову частину загального фонду на 100000,00 грн., визначеного у додатках
2, 3, 6, 7 до рішення сесії міської ради від 23.12.2020 року № 81 «Про бюджет
Помічнянської міської територіальної громади на 2021 рік»
Передбачити субвенцію з місцевого бюджету на встановлення
відеоспостереження в місті для Добровеличківського відділення поліції.
2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету,
визначеного у додатках 3 до рішення сесії міської ради від 23.12.2020 року №
81 «Про бюджет Помічнянської міської територіальної громади на 2021 рік
3. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових
асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій щодо
збільшення доходів або зменшення видатків.
4. 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.
5. 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 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 80000,00 грн.
перерозподілити з КЕКВ 2730 «Інші виплати населення» на КЕКВ 2220 «Медикаменти та
перев’язувальні матеріали»
По КПКВ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення
`Спорт для всіх та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»
2000,00 грн. перерозподілити з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ
2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»
По КПКВ 6030 «'Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» - 300 000,00 грн. перерозподілити на КПКВ 7461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету» 300 000,00 грн. на поточний ремонт частини дорожнього покриття по
вул..Гагаріна, від будинку№79 до №51(залізничний переїзд) в м.Помічна, Кіровоградської
області
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» перерозподілити по КЕКВ 2610
«Субвенції та поточні трансферти підприємствам» вуличне освітлення КТП 611 (вулиця
Небесної Сотні, Героїв Крут, Воронного, Хмельницького, Затишна та провулок Перемоги)
По КПКВ 9800 КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління» 100000,00
грн. на встановлення відеоспостереження в місті для Добровеличківського відділення
поліції.

