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Про внесення змін до рішення міської ради 
від 24 грудня 2020 року №27 «Про бюджет  
Новомиргородської міської територіальної  
громади на 2021 рік » 

 
(код бюджету 11541000000) 

 
На підставі пункту 23 частини 1статті 26, частини 1статті 61 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного 
Кодексу України, рішення Новоукраїнської районної ради від  18 травня 2021 
року №104 «Про внесення змін до рішення районної ради від 18 грудня 2020 
року №15 «Про районний бюджет Новоукраїнського району Кіровоградської 

області на  2021 рік», офіційного висновку фінансового управління 
Новомиргородської міської ради про обсяг вільного залишку бюджетних 

коштів загального та спеціального фонду бюджету, який склався станом на             
01 січня 2021 року від 02 квітня 2021 року №20, 

 
Новомиргородська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року                         
№ 27 «Про  бюджет Новомиргородської територіальної громади  на                   
2021 рік», а саме: 
        збільшити доходи бюджету міської територіальної громади в сумі                        
1 006 000,00 гривень (доходи загального фонду бюджету  50 000,00 гривень, 
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доходи спеціального фонду бюджету 956 000,00 гривень)  з них за рахунок 
субвенції з районного бюджету Новоукраїнського району у сумі                         
850 000 гривень; 
 
 збільшити видатки бюджету міської територіальної громади у сумі                   
2 588 000 гривень ( загальний фонд  132 000,00 гривень,  спеціальний                  
2 456 000 гривень),   з них за рахунок субвенції з районного бюджету 
Новоукраїнського району 850 000,00 гривень, за рахунок збільшення доходів 
спеціального фонду бюджету 156 000 гривень, за рахунок  залучення вільного 
залишку коштів загального фонду бюджету, що утворився станом на 01 січня 
2021 року 1 582 000,00 гривень; 
 внести зміни між кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 
  
 внести зміни між кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету 
 
        збільшити профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної 
громади у сумі 1 500 000,0 гривень; 
 збільшити дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної 
громади у сумі 1 500 000,0 гривень; 
            
 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, господарської діяльності та 
інвестицій. 
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Затверджено
рішенням Новомиргородської міської ради
від                  2021 року № 

11541000000
(код бюджету)

(гривень)

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

у тому числі 
бюджет розвитку

видатки 
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0100000 Міська  рада 2 407 000,00 2 407 000,00 1 500 000,00 2 407 000,00 2 407 000,00
0110000 Міська рада 2 407 000,00 2 407 000,00 1 500 000,00 2 407 000,00 2 407 000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної  ради, 
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад 

107 000,00 107 000,00 107 000,00 107 000,00

0111060 1060 921

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку 
коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, 
що мають цільове призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у попередньому 
бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для 
забезпечення безпечного навчального процесу у 
закладах загальної середньої освіти)

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

0111061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -800 000,00
3700000 Фінансове управління 132 000,00 132 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 181 000,00
3710000 Фінансове управління 132 000,00 132 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00 181 000,00

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

49 000,00 49 000,00 49 000,00 49 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 132 000,00 132 000,00 132 000,00

х х х Всього: 132 000,00 132 000,00 2 456 000,00 2 456 000,00 1 500 000,00 2 456 000,00 2 588 000,00

 ЗМІНИ до РОЗПОДІЛУ
видатків  бюджету Новомиргородської міської територіальної громади на 2021 рік,

Усього

Спеціальний фонд

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку Усього

з них капітальні 
видатки за рахунок 

коштів, що 
передаються із 

загального фонду 
до бюджету 

розвитку 
(спеціального 

фонду)

Разом

визначених у додатку 3 до рішення Новомиргородської міської ради від 24 грудня 2020 року №27

Загальний фонд

видатки розвитку

з них

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів
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