
Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від 16 серпня  2021 року                                                                            №

Про перерозподіл видатків
бюджету Помічнянської
міської ради на 2021 рік

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, на підставі
пункту 14 рішення сесії Помічнянської міської ради восьмого скликання від
23.12.2020 року № 81 «Про бюджет Помічнянської міської територіальної
громади на 2021 рік», розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації №478-р від 24 червня 2021 року «Про затвердження
розподілу обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та  доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» постанови Кабінету Міністрів України  від 04 квітня
20218 року №237 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету
Місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» керуючись ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
в и р і ш и в:

1.  Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету,
визначеного у додатках 2, 3 до рішення сесії Помічнянської міської ради
восьмого скликання від 23.12.2020 року № 81 «Про бюджет Помічнянської
міської територіальної громади на 2021 рік» на суму 230850,00 грн.

2.  В зв’язку із передачею коштів збільшити профіцит загального фонду
міського бюджету на суму 142989,00 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 142989,00 грн., джерелом покриття якого
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду).

3. Головному розпоряднику коштів Відділу освіти Помічнянської міської
провести перерозподіл сум Кошторису, а саме:

- по КФК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладам середньої
освіти», з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» зняти 100 000,00 грн. та
перерозподілити на  КЕКВ 3110 «Капітальне придбання» (придбання
комплектів ком’ютерного обладнання співфінансування субвенції НУШ );



- по КФК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладам середньої
освіти», з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання інвентар» зняти
42989,00 грн. та перерозподілити на  КЕКВ 3110 «Капітальне придбання»
(придбання комплектів ком’ютерного обладнання співфінансування
субвенції НУШ );

- по КФК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладам середньої
освіти», з КЕКВ 2240 «Оплата послуг» зняти 230850,00 грн. та
перерозподілити на  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання інвентар»
(придбання комплектів шкільних одномісних парт співфінансування
субвенції НУШ ).

4. Фінансовому відділу Помічнянської міської ради внести відповідні
зміни до помісячного та річного розпису видатків міського бюджету
Помічнянської міської ради на 2021 рік.

5.  Винести дане рішення виконкому на затвердження сесії міської ради.
6.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                            Микола АНТОШИК
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