
ПРОЄКТ 
 

 

Помічнянська міська рада 

Новоукраїнського району Кіровоградської області 

П’ята сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   ___  серпня   2021 року                                                                              № 

м. Помічна 
 

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.12.2020 року 
 № 81 «Про бюджет Помічнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

 

      Відповідно  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. За   рахунок  залучення  вільних   залишків,   що   склалися   по  

загальному фонду станом на 01.08.2021 року в сумі 1265465,26 грн. збільшити 

видаткову частину загального фонду на 1265465,26 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». 

2. За   рахунок  залучення  вільних   залишків,   що   склалися   по  

         спеціальному  фонду станом на 01.08.2021 року в сумі 1267534,74 грн. 

збільшити видаткову частину спеціального фонду на 1267534,74  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». 

3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету,  

         визначеного у додатках  2, 3, 5, 6, 7 до рішення сесії міської ради від  23.12.2020 

року №  81  «Про бюджет Помічнянської міської територіальної громади на 

2021 рік». 

4.  За рахунок здійснення   заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій по загальному фонду станом в сумі 2850000,00 грн. 

збільшити видаткову частину загального фонду на 2850000,00  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». 

5. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» по 

загальному фонду станом в сумі 1289811,00 грн. збільшити видаткову частину 

загального фонду на 2850000,00  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». 

6. В зв’язку із передачею коштів збільшити  профіцит загального  

фонду міського бюджету на суму 4375655,26 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 4375655,26  грн., джерелом покриття якого 

визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду). 

          7. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових 

асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій щодо 

збільшення доходів або зменшення видатків. 

          8 . 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. 

         9. 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 КПКВ 1010 «Надання дошкільної освіти» перерозподілити бюджетні призначення з 2230 

«Продукти харчування» на  КПКВ 1171 «Співфінансування заходів, що реалізовуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів» по  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт» 

210190,00 грн.. – спів фінансування проекту Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича. 

 

По КПКВ 1172 «Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для 

кращих результатів» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт» За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» по 

загальному фонду станом в сумі 1289811,00 грн. – по проекту Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Березняка Євгена 

Степановича. 

 

По КПКВ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» з 

2230 «Продукти харчування» на  КПКВ 3132 «Капітальний ремонт» 50000,00 грн.. – на 

виготовлення проектно-кошторисної документації приміщення корпусу початкової школи 

ЗОШ №2 . 

 
По КПКВ 3210 «Проведення громадських робіт» перерозподілити бюджетні призначення з 

2111«Заробітна плата» - 33000, 00 грн. та 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 7000,00 

грн. на  КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» 2111«Заробітна плата» - 

33000, 00 грн. та 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 7000,00 грн. та визнати 

отримувачем коштів КНП "Помічнянський муніципальний Центр контролю благоустрою" – 

взяття з Центру зайнятості робітника з благоустрою. 

 

По КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» перерозподілити з 2240 «Оплата послуг» - 50000,00 грн. 

на КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» визнати отримувачем 

Помічнянський ККП 2610 «Офіційні трансферти підприємствам» - 50000,00 грн. – 

прокладання водопроводу по вул. Шляхопровідна. 

 

По КПКВ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по загальному фонду 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 2850000,00 грн.  

 

По КПКВ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» з 

2230 «Продукти харчування» на КПКВ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій по загальному фонду за рахунок співфінансування субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій в сумі 110712,45 грн. (при розподілу залишків коштів на 

співфінансування було виділено 174287,55 грн.) «Капітальний ремонт будівлі Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Помічнянської міської ради Кіровоградської 

області» 

 

По КПКВ 9750 «'Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 

проектів» збільшити бюджетні (за рахунок залишків коштів) по загальному фонду на суму 

1265465,26 грн. та спеціальному фонду 1267534,74  грн., збільшити призначення по КЕКВ 

3220 «Капітальні трансферти органам державного управління» - 2533000,00 грн. Капітальний 

ремонт покрівлі Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 .  

 
 


