
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
від 27.11. 2018 № 391 

м. Золотоноша 

 

Про погодження внесення змін до рішення міської ради 

„Про внесення змін до рішення міської ради  

від 20.12.2017 № 30-47/VIІ „Про міський бюджет на 2018 рік” 

зі змінами” 

 

Заслухавши доповідь фінансового управління про погодження внесення 

змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-47/VIІ „Про міський бюджет 

на 2018 рік” зі змінами, 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 20.12.2017 № 30-47/VIІ „Про міський бюджет на 2018 

рік” зі змінами, такі зміни: 

1.1. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 21.11.2018 № 914 та 

за зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету 

(клопотання від 23.11.2018 № 175) збільшити річні призначення загального 

фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 

„Інші субвенції з місцевого бюджету” у сумі +4420,00 грн. та збільшити 

видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по КПКВКМБ 

0217640 „Заходи з енергозбереження” на виконання міської „Програми 

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів  

м. Золотоноша на 2017- 2020 роки” (субвенція з обласного бюджету) в сумі 

+4420,00 грн. 

1.2. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 15.11.2018 № 887 та 

за зверненням головного розпорядника коштів управління праці та соціального 

захисту населення (клопотання від 26.11.2018 № 2623) зменшити річні 

призначення загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам по 

коду доходів 41050100 „Субвенція з місцевого бюджету 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), управління багатоквартирним 

будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету” у сумі -2475300,00 грн. та 

зменшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0813012 

„Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг”  в сумі -2475300,00 грн. 

1.3. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 15.11.2018 № 888 та 

за зверненням головного розпорядника коштів управління праці та соціального 

захисту населення (клопотання від 26.11.2018 № 2611) збільшити річні 

призначення загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам по 

коду доходів 41050200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету” у сумі +153000,00 грн. та збільшити видатки споживання 

загального фонду по КПКВКМБ 0813021 „Надання пільг на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства”  в сумі +19938,76 грн. та по 

КПКВКМБ 0813022 „Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 

газу”  в сумі +133061,24 грн. 

1.4. Відповідно до розпорядження КМУ від 07.11.2018 № 867-р, витягу з 

розпису Державного бюджету, наданого Золотоніським управлінням Державної 

казначейської служби України Черкаської області та за зверненням головного 

розпорядника коштів відділу освіти (клопотання від 26.11.2018 № 1124) 

збільшити річні призначення загального фонду з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного 

розвитку окремих територій по коду доходів 41034500 „Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - 

економічного розвитку окремих територій” у сумі +404000,00 грн. та збільшити 

видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та 

внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 0617363 

„Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ”  в сумі +404000,00 

грн. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та на фінансове управління 

(Коваленко О. В.). 

 

Перший заступник міського голови     О. М.Масло 

 

 
 

Коваленко 23762 


