
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 грудня 2018 року №397

Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018рік

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, пунктів 11, 12 рішення 2 сесії Гребінківської міської
ради 7 скликання від 22.12.2017 року №49 "Про бюджет міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік":

1. Внести зміни до річного та помісячного розпису доходів загального
фонду бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на
2018 рік:

по ККД 41051500 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної
субвенції” в сумі 107,9 тис. грн. на грудень 2018 року за рахунок трансфертів із
Полтавського обласного бюджету.

2. Внести зміни до річного та помісячного розпису видатків загального
фонду бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на
2018 рік:

по КПКВК МБ 3719410 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної
субвенції” збільшити по КЕКВ 2620 “Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів” на суму 107,9 тис.грн. на грудень 2018 року
районному бюджету на оплату праці Гребінківській центральній районній
лікарні.

3. Здійснити перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за
бюджетними програмами:

по КПКВК МБ 0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”
КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” зменшити бюджетні призначення в
грудні 2018 року на суму 22 тис.грн., та збільшити бюджетні призначення в
грудні 2018 року на суму 22 тис.грн. по КПКВК МБ 0213242 “Інші заходи у
сфері соціального захисту і соціального забезпечення” КЕКВ 2730 “Інші
виплати населенню” для виплати матеріальних допомог.



по КПКВК МБ 0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”
КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об`єктів” зменшити бюджетні
призначення в жовтні 2018 року на суму 175,5 тис.грн., та збільшити бюджетні
призначення в жовтні 2018 року на суму 175,5 тис.грн. в тому числі:
- КПКВК МБ 0216030 “Організація благоустрою населених пунктів” КЕКВ 2610
“Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)” для
придбання паливно-мастильних матеріалів Гребінківським ККП на суму 70
тис.грн.;
- КПКВК МБ 0216017 “Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів
житлово-комунального господарства” КЕКВ 2610 “Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)” на виконання заходів
Програми підтримки житлово-комунального господарства на 2018 рік на суму
24,5 тис.грн.;
- КПКВК МБ 0210150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” КЕКВ 2210
“Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 20 тис.грн., КЕКВ 2240
“Оплата послуг (крім комунальних)”– 10 тис.грн.;
- КПКВК МБ 0211010 “Надання дошкільної освіти” КЕКВ 2120 “Нарахування
на оплату праці” – 5500 грн., КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”–
10 тис.грн.;
- КПКВК МБ 0211020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” КЕКВ
2120 “Нарахування на оплату праці”– 25,5тис. грн., КЕКВ 2240 “Оплата послуг
(крім комунальних)” – 5 тис.грн., КЕКВ 2250 “Видатки на відрядження” – 5
тис.грн.;

по КПКВК МБ 0214060 “Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” зменшити
бюджетні призначення КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування” в грудні 2018 року на суму 32,3 тис.грн., та
збільшити бюджетні призначення в грудні 2018 року на суму 17 тис.грн. по
КПКВК МБ 0211100 “Надання спеціальної освіти школами естетичного
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими,
мистецькими)” КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь” для
придбання вишитих сорочок для колективу “Забава” та на суму 15,3 тис.грн. по
КПКВК МБ 0216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового
фонду” КЕКВ 3131 “Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)” для
оплати робіт по капітальному ремонту житлового фонду.

по КПКВК МБ 0216030 “Організація благоустрою населених пунктів”
зменшити бюджетні призначення КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання
та інвентарь” в лютому 2018 року на суму 110,5 тис.грн., та збільшити бюджетні
призначення в лютому 2018 року на суму 100,5 тис.грн. по КПКВК МБ 0217362



“Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури
об`єднаних територіальних громад” КЕКВ 3110 “Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування” для придбання екскаватора-
навантажувача, та 10 тис.грн. по КПКВК МБ 0211020 “Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами” КЕКВ 3132 “Капітальний ремонт інших об`єктів” для
проплати проведеного капітального ремонту спортзалу Гребінківської гімназії.

4. Фінансовому відділу виконавчого комітету міської ради (Бондаренко
Н.Б.) забезпечити подання змін до показників бюджету Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади для затвердження на черговій сесії міської
ради.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник міського голови В.М. Зінченко


