
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 25.10. 2017 № 338
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. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист від
25.10.2017 №2405) збільшити річні призначення загального фонду “Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за
належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених
абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи,
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України  „Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, та осіб, які втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення
житлових умов” (код доходів 41036100) у сумі 601 239,00 грн. та збільшити
річні призначення спеціального фонду видатки розвитку (передача із
загального фонду до бюджету розвитку) по КПКВКМБ 1516324 “Будівництво
та придбання житла для окремих категорій населення” у сумі 601 239,00 грн.

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист від
25.10.2017 №2406) збільшити річні призначення загального фонду та довідки



про зміни плану асигнувань загального фонду  від  23.10.2017 № 1023/09
збільшити річні призначення по коду доходів 41035000 “Інші субвенції” (на
витрати на поховання учасників бойових дій) у сумі +1558,00 грн. та збільшити
річні призначення видатків споживання загального фонду по головному
розпоряднику коштів УП та СЗН по КПКВКМБ 1513090 “Видатки на
поховання учасників бойових дій та інвалідів війни” у сумі +1558,00 грн.

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист від
25.10.2017 №2414) внести зміни в межах річних призначень субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот (код доходів 41030800), а саме:

збільшити видатки споживання загального фонду КПКВКМБ 1513016
“Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг” в сумі +3511313,40 грн.;

та зменшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ
1513011 „Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється
чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги” в сумі -
3511313,40 грн.

1.4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від
19.10.2017 № 546) внести зміни в межах річних призначень субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41035000 “Інші
субвенції”

зменшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 4016060
„Благоустрій міст, сіл і селищ” в сумі -3940 грн.;

та збільшити видатки споживання загального фонду КПКВКМБ 4016650
“Утримання та розвиток інфраструктури доріг” +3940 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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