
                                                  ПРОЄКТ 

 

Помічнянська міська рада 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

Дев'ята сесія восьмого скликання 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

від        червня  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    в и р і ш и л а : 

 

1. Збільшити  дохідну частину загального фонду за   рахунок  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 – 358300,00 грн. та збільшити 

видаткову частину загального фонду на 358300,00 грн., визначеного у додатках  

1, 5 до рішення сесії міської ради від  23.12.2020 року №  81  «Про бюджет 

Помічнянської міської територіальної громади на 2021 рік» 

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 1010 «Надання дошкільної освіти»  
з КЕКВ 2230 «Продукти хачування»   - 252600,00 грн. перерозподілити на: 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 67 від 3 лютого 2021 р. про 

доплату медпрацівникам закладів освіти з 01.01.2021р. та до відміни 

карантину 20% до посадового окладу 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  29700,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 6800,00 грн. 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» №2628-ІІІ педагогічне 

навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної 

освіти незалежно від підпорядкування типу і форми власності для вихователя 

інклюзивної групи становить 25 годин(раніше було 30 годин) 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  177100,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 39000,00 грн. 

По КПКВ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»  
з КЕКВ 2230 «Продукти хачування»   - 41900,00 грн. перерозподілити на: 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 67 від 3 лютого 2021 р. про 

доплату медпрацівникам закладів освіти з 01.01.2021р. та до відміни 

карантину 20% до посадового окладу 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  34300,00 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 7600,00 грн. 

 
 

Начальник фінансового відділу                 Світлана КОЗИРЄВА 

 

 

 

 

 

 


