
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11.10.2017 № 325
м. Золотоноша

Про погодження внесення змін до рішення міської ради
„Про внесення змін до рішення  міської ради
від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про міський бюджет на 2017 рік”
(з урахуванням внесених змін)”

Заслухавши доповідь фінансового управління про погодження внесення
змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про міський бюджет
на 2017 рік” (з урахуванням внесених змін), відповідно до ст. 78 Бюджетного
кодексу України, керуючись п. 1 „а” ст. 28, ч. 1 ст. 52 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Погодити внесення змін до рішення міської ради „Про внесення змін до
рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про міський бюджет на 2017
рік” (з урахуванням внесених змін), такі зміни:

1.1. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 02.10.2017 № 565 та
довідки Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово –
комунального господарства ЧОДА від 06.10.2017 № 5 збільшити річні
призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по
коду доходів 41035000 “Інші субвенції” у сумі +6069,00 грн. та збільшити
видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по КПКВКМБ
0318600 “Інші видатки” на виконання міської "Програми підвищення
енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша
на 2017- 2020 роки" (субвенція з обласного бюджету) в сумі +6069,00 грн.

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від
06.10.2017 № 2320) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної
державної адміністрації № 726-1 від 06.10.2017 року збільшити річні
призначення Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу (код доходів 41031000) у сумі 400200,00



грн. та збільшити видатки споживання загального фонду у сумі 400200,00 грн.,
а саме:

КПКВКМБ 1513026 „Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу” в сумі +400200,00 грн.,

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Масла О. М. та на міське фінансове управління
(Степовенко Г.А.).

Міський голова                                                                   В. О. Войцехівський

Степовенко 52104
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