
 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від __24.01.__ 2017 № __18-2/VII____ 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ 

„Про міський бюджет на 2017 рік” 

 

Відповідно до ст. 76, ст. 77, ст. 78 Бюджетного Кодексу України, 

керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про 

міський бюджет на 2017 рік” такі зміни: 

1.1. Пункти 1, 2  та 23 викласти у такій редакції: 

“1. Визначити на 2017 рік: 

-  доходи міського бюджету у сумі 265644,978 тис. грн., в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 259159,078 тис. грн., доходи 

спеціального фонду міського бюджету 6485,900 тис. грн., у тому числі 

бюджету розвитку  4300,000 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього 

рішення; 

-  видатки міського бюджету у сумі  265644,978 тис. грн., в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 256786,178 тис. грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету  8858,800 тис. гривень; 

- профіцит загального фонду міського бюджету 2372,900 тис. грн. 

згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі                         

2372,900 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 

коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду                      

256786,178 тис. грн. та спеціальному фонду 8858,800 тис. грн. згідно з 

додатком № 3  до цього рішення. 
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 23.   Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

23.1. Додатки 1, 3 до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ 

„Про міський бюджет на 2017 рік” викласти у новій редакції (додаються). 

23.2. Додатки  2, 4, 5, 6, 7, 8 до рішення міської ради від 20.12.2016 

№ 17-3/VIІ „Про міський бюджет на 2017 рік” залишити без змін.”. 

2.  Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової 

роботи опублікувати дане рішення в міській газеті “Златокрай” або в інших 

регіональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному 

сайті міської ради з питань міської ради (http://zolotonosha.osp-ua.info) не 

пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності  (Неліна І. І.),  та  міського 

голову Войцехівського В.О. 

 

 

Міський голова                                                      В.О. Войцехівський 

 

 

 

http://zolotonosha.osp-ua.info/

