
    

                               
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 10 липня 2020 року                                             № 283

Про внесення змін до показників 
бюджету селища Нового на 2020 рік

На  підставі  статті  78  Бюджетного  кодексу  України,  Закону  України
«Про місцеве  самоврядування  в Україні»,  частини 4  статті  83 Закону України
«Про добровільне об’єднання  територіальних громад»,  керуючись  постановою
Кабінету  Міністрів  України від  12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження
Порядку  передачі  бюджетних  призначень,  перерозподілу  видатків  бюджету  і
надання  кредитів  з  бюджету»  (зі  змінами),  Виконавчий  комітет  Міської  ради
міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В:

1. Внести  зміни  до  показників  бюджету  селища  Нового  (код  бюджету
11201401000), визначених у додатку 3 до рішення Новенської селищної ради від
28 січня 2020 року № 1317 «Про бюджет смт. Нового на 2020 рік» (зі змінами,
внесеними  рішеннями  Новенської  селищної  ради  від  12  лютого  2020  року
№ 1404, від 26 лютого 2020 року № 1447 та від 24 квітня 2020 року № 3278),
згідно з додатком.

2. Відділу  фінансового  забезпечення  (бухгалтерська  служба)  Новенської
селищної ради внести зміни до розпису бюджету селища Нового на 2020 рік з
наступним погодженням даного рішення міською радою.

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду. 

Міський голова                                                                          Андрій РАЙКОВИЧ

Ірина Глушаєва 31 99 26



Додаток
до рішення Виконавчого  комітету
Міської ради міста Кропивницького
10  липня 2020 року  №283

Зміни до розподілу
видатків бюджету смт. Нового на 2020 рік,

визначених у додатку 3 до рішення Новенської селищної ради від 28 січня 2020 року №1317
+ збільшено
- зменшено

грн..

Код
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код  типової
програмної
класифікації
видатків  та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
функціональ
-

класифікації
видатків та

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою

відомчою/типовою програмною класифікацією видатків кредитування
бюджету

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом

Всього
видатки

споживання

з них:
видатк

и
розвитк

Всього
в т. ч.

бюджет
розвитку

видатки
споживання  з них: видатки 

розвитку

оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16=5+10

0100000 Новенська селищна рада (головний розпорядник) 0 0 0

0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матерально-технічне забезпечення діяльності апарату 
селищної ради та виконавчого комітету

+750 000 +750 000 +625 000 0 +750 000

0111010 1000 Освіта -750 000 -750 000 0 -400 000 -750 000

0111010 1010 Дошкільна освіта -750 000 -750 000 0 -400 000 -750 000

Разом 0 0 +625000 -400 000 0

Адміністратор                                                   Ірина ГЛУШАЄВА

Начальник відділу фінансового
забезпечення (бухгалтерська
служба)- головний бухгалтер                                                                    Сергій ДЖЕБКО


