
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від __08.11.___ 2017 № ___376___ 

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 

08.11.2017 №2615) внести зміни до 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) 

збільшити доходну частину загального фонду у сумі +750000 грн. 

Збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +750000 грн., а 

саме: КПКВКМБ 1513016 “Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг” в сумі +1783177.55 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 

сум -300336.53 грн. 



1513012 „Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів 

внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 

охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 

служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 

міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та 

ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; 

звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років 

військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 

начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного 

захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами 

під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих 

прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 

начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням 

службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 

утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час 

проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 

військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час 

проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або 

зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні 

послуги ” в сумі – 232742,93 грн.; 

1513013 „Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 

опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою, на житлово-комунальні послуги” в сумі –286315,13 грн.; 

1513015 „Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 

послуги” в сумі –213782,96 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 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Перший заступник міського голови    О. М.Масло 

 

Керуючий справами       О.В. Тітаренко 

 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової роботи   В. А. Левченко 

 

 



Члени виконкому: 

 

Сьомак Н.О. 

Суддя С.В. 

Дятченко В.М. 

Гончар В.О. 

Гордєєв С.П. 

Компанієць В.І. 

Назаренко В.Ф. 

Степовенко 52104 


