
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від __30.11.__ 2017  № ___391___ 

                 м. Золотоноша 

 

Про схвалення проекту  рішення міської ради 

„Про внесення змін до рішення міської ради 

від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про міський бюджет на 2017 рік” зі змінами 
 

 Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

звернення головних розпорядників коштів, керуючись п. 1 „а” ст. 28 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Схвалити проект рішення міської ради „Про внесення змін до 

рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про міський бюджет на 

2017 рік”, із внесеними змінами 24.01.2017, 21.02.2017, 28.03.2017, 

25.04.2017, 25.05.2017, 20.06.2017, 14.07.2017, 08.08.2017, 12.09.2017, 

03.10.2017, 03.11.2017, та  подати його на розгляд та затвердження міської 

ради. 

2. Погодити виділену стабілізаційну дотацію з державного 

бюджету міському бюджету в сумі 627800,00 грн. (Шістсот двадцять сім 

тисяч вісімсот) на спрямування закладів галузі “Освіта”, з них  по: 

 КПКВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта”  в сумі 461978,00 грн.  

по об’єктах: 

- Гідрохімічне очищення системи опалення будівель 

дошкільних закладів (Веселка - 69133грн., Струмочок – 98265 грн.) – 

167398,00 грн., 

- Капітальний ремонт  “Технічне переоснащення внутрішньої  

системи опалення ДНЗ “Ромашка” по вул. Незалежності, 75 м. Золотоноша 

Черкаської обл.”, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза та технагляд 

об’єкту – 294580,00 грн.; 

КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами”  по об’єкту  ПКД та технагляд по об’єкту “Капітальний 



ремонт по заміні віконних блоків ЗОШ№3  м. Золотоноша вул. Гоголя, 7” - 

26282,00 грн.; 

КПКВКМБ 1016310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території”  по об’єкту  на здійснення оплати  за коригування ПКД  

(згідно додаткової угоди 2017 року) по об’єкту “Будівництво критого 

басейну гімназії ім. С. Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. 

Золотоноша Черкаської області” - 139540,00 грн. 

3. Погодити виділену субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку 

окремих територій в сумі 200000,00 грн. (Двісті тисяч грн.) на спрямування 

видатків розвитку Комунального підприємства “Золотоніський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) по 

КПКВКМБ 0312180 “Первинна медична допомога населенню” по об’єктах: 

- Капітальний ремонт приміщення амбулаторії №2 

Комунального підприємства “Золотоніський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської 

ради вул. Шевченка, 32 м. Золотоноша, Черкаської області” – 38100,00 

грн., 

- Придбання автоматичного гематологічного аналізатора 1 шт. 

– 161900,00 грн. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степовенко 52104 


