
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.10.2017 № 332
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. Збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету по
коду доходів 41034500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих
територій” у сумі +1292000,00 грн.

Збільшити видатки розвитку спеціального фонду (передача із загального
фонду до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які
у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по
головному розпоряднику коштів відділу освіти (лист від 19.10.2017 № 944) по
КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”) у сумі
+1292000,00 грн., з них:

  по об’єкту Проведення капітального та поточного ремонту
приміщень навчального закладу та оновлення матеріально – технічної бази
(придбання віконних та дверних блоків, меблів, предметів довгострокового
користування, комп’ютерної техніки та іншого обладнання) для Золотоніської
ЗОШ №1, м. Золотоноша Черкаської області  в сумі +496000,00 грн.;



 по об’єкту Проведення капітального та поточного ремонту приміщень
навчальних закладів та оновлення матеріально – технічної бази (придбання
віконних та дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування,
комп’ютерної техніки та іншого обладнання) для навчальних закладів м.
Золотоноша Черкаської області в сумі +796000,00 грн.

1.2. Відповідно до листа Департаменту фінансів Черкаської ОДА від
11.10.2017 року №02-01-22/1697 та розпорядження Черкаської
облдержадміністрації від 03.10.2017 року № 571 внести зміни до Переліку
об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів
бюджету розвитку, а саме уточнити назву об’єкту передбачених по КПКВКМБ
4017470 “Внески  до статутного капіталу суб'єктів господарювання” (КП
«Міський водоканал»):

з “Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення
по вул. Шевченка в м. Золотоноша  Черкаської області. Коригування. І черга”;

на “Реконструкція самоплинного та напірного колекторів
водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша  Черкаської області. І черга”.

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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