
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 17.04. 2019 № 153 

м. Золотоноша 

 

Про погодження внесення змін до рішення міської ради 

„Про внесення змін до рішення  міської ради  

від 19.12.2018 № 41-58/VIІ „Про міський бюджет на 2019 рік” 

(з урахуванням внесених змін)” 

 

Заслухавши доповідь фінансового управління про погодження внесення 

змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-58/VIІ „Про міський бюджет 

на 2019 рік”, 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 19.12.2018 № 41-58/VIІ „Про міський бюджет на 

2019 рік” зі змінами від 24.01.2019, 26.02.2019, 26.03.2019 та  подати його на 

розгляд та затвердження міської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та на міське фінансове управління 

(Коваленко О. В.). 

 

 

Міський голова                                               В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко 23762 



Проект 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від ___________ 2019 № ________________ 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 19.12.2018 № 41-58/VIІ 

„Про міський бюджет на 2019 рік” 

(з урахуванням внесених змін)” 

 

Відповідно до ст. 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 25 

та п. 23 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

міська рада вирішила: 

Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-58/VIІ „Про 

міський бюджет на 2019 рік”(з урахуванням внесених змін)”, виклавши його у 

такій редакції: 

 

1.1. Пункти 1, 2, 5, 8  викласти у такій редакції: 

“1. Визначити на 2019 рік: 

-  доходи міського бюджету у сумі 304284,924 тис. грн., в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 287814,343 тис. грн., доходи 

спеціального фонду міського бюджету 16470,581 тис. грн., у тому числі 

бюджету розвитку 14219,581 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення; 

-  видатки міського бюджету у сумі  306888,57137 тис. грн., в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 287626,74437 тис. грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету  19261,827 тис. гривень; 

- дефіцит загального фонду міського бюджету 187,59863  тис. грн. згідно 

з додатком № 2 до цього рішення. 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі                         

2791,246 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду                      

287626,74437 тис. грн. та спеціальному фонду 19261,827 тис. грн. згідно з 

додатком № 3  до цього рішення. 



5. Затвердити на 2019 рік  перелік об’єктів, видатки на які у 2019 році 

будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 

5 до цього рішення. 

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

міських (регіональних) програм у сумі 37570,895 тис. грн. згідно з додатком № 

6 до цього рішення.” 

 

2. У додатках до рішення: 

2.1. Додатки 1, 2, 3, 5, 6  до рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-

58/VIІ „Про міський бюджет на 2019 рік” викласти у новій редакції 

(додаються). 

2.2. Додатки 4, 7, 8 до рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-58/VIІ 

„Про міський бюджет на 2019 рік”   залишити без змін. 

3.  Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

опублікувати дане рішення в міській газеті “Златокрай” та на офіційному сайті 

міської ради з питань міської ради (www.zolo.gov.ua) не пізніше ніж у 

десятиденний строк з дня його прийняття. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності  (Неліна І. І.),  та  міського голову 

Войцехівського В.О. 

 

 

Міський голова                                                      В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко23762 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://www.zolo.gov.ua/


Проект 

Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 18.04.2019  №  43-  /VIІ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення міської ради  

“Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-58/VII “Про міський 

бюджет на 2019 рік” із внесеними змінами від 24.01.2019 № 41 - 3/VII, 26.02.2019 № 42 - 

4/VII, 26.03.2019 43 - 3/VII.  
 

Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до 

міського бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю внесення змін за рахунок 

перевиконання доходної частини, в частині  перерозподілу коштів в межах їх загального 

обсягу, трансфертів з державного та обласного бюджетів відповідно до клопотань 

головних  розпорядників коштів.  

Зокрема внесені зміни: 

 

                                 І. РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ 
ЗМІНИ ЗА РАХУНОК ПЕРЕВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ: 

Відповідно до висновку фінансового управління від 16.04.2019 року № 110 та відповідно до 

статті  78 Бюджетного кодексу України збільшити доходну та видаткову частину міського бюджету у 

сумі +1 800 000,00 грн., в тому числі: 

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 

Запропоновані 

зміни (+;-),грн 

2019 рік 

11010100 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати + 980 000,00 

11010400 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата + 40 000,00 

11020200 

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності  +10 000,00 

13030100 

 

Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення  + 5 000,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   + 400 000,00 

18030200 
Туристичний збір, сплачений фізичними особами  + 1 000,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб + 300 000,00 

18050500 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків 

+54 000,00 

21010300 

 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 

+ 10 000,00 

  
Разом : 

1 800 000,00 

 

1.2. Збільшити видаткову  частину  у сумі 1 800 000,00 грн., в тому числі по: 

1.2.1. загальний фонд в сумі - 512377,00 грн. 



1.2.1.1. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти  (лист від 

02.04.2019 № 353) здійснити за рахунок перевиконання доходної частини: 

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611020 

“Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” - 2772,00 грн. (Згідно рішення 

Господарського суду Черкаської області № 925/1209/18 від 11 грудня 2018 року, відділ 

освіти зобов'язаний погасити судові витрати в сумі 2772,0 грн.); 

1.2.1.2. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 18.04.2019 № 

198) здійснити за рахунок перевиконання доходної частини: 

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” +400000,00 грн. (Облаштування площі Героїв 

майдану (придбання матеріалів та виконання робіт)); 

1.2.1.3. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  (лист 

від 09.04.2019 № 55) здійснити за рахунок перевиконання доходної частини: 

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0210180 

“Інша діяльність у сфері державного управління” +65605,00 грн. (Для оплати послуг 

адвоката по справах зі стягнення коштів з ТОВ «Еталон-2009», ТОВ «Зодчий К» та Дербаха 

Ніколаса (відповідно до розрахунку адвоката)); 

1.2.1.4. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  (лист 

від 17.04.2019 № 63) здійснити за рахунок перевиконання доходної частини: 

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0210180 

“Інша діяльність у сфері державного управління” +44000,00 грн. на виконання 

Комплексна програми забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та 

мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності 

військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України  та Державної 

прикордонної служби України в місті на 2019-2022 роки (придбання будівельних матеріалів); 

 

1.2.2. Передача із загального фонду до бюджету розвитку -1287623,00 грн. 

1.2.2.1. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  (лист від 18.03.2019 № 

199) здійснити за рахунок перевиконання доходної частини: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПКВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання” +754157,00 грн. (Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів в межах м. Золотоноша 

(придбання портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі МАЗ-4371 в кількості 1 шт. та контейнерів СП-07.00.000 

для сміттєвоза в кількості 11 шт.)); 

1.2.2.2. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  (лист від 01.04.2019 № 

173) здійснити за рахунок перевиконання доходної частини: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПКВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання” +283396,00 грн. (На поповнення Статутного фонду КП «Міський 

водоканал» для оплати проектно – кошторисної документації по об’єкту  "Реконструкція 

самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м.Золотоноша 

Черкаської області". Коригування." відповідно до Ухвали Господарського суду Черкаської 

області від 06 березня 2019 року по справі № 925/413/18); 

1.2.2.2. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти  (лист від 

02.04.2019 № 353) здійснити за рахунок перевиконання доходної частини: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПКВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти 

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



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

колегіумами” +250070,00 грн. (Згідно рішення Господарського суду Черкаської області № 

925/1209/18 від 11 грудня 2018 року, відділ освіти зобов'язаний погасити заборгованість в 

сумі 231525 грн. за ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза  по об'єкту  

«Капітальний ремонт приміщення загального користування із заміною дверних блоків 

гімназії ім. С.Д. Скляренка». За примусове виконання рішення немайнового характеру з 

боржника-юридичної особи стягується 3% річних в сумі 5081 грн., інфляційні втрати в сумі 

13463,18 грн.); 

 

 

 

ІІ.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

 

2.1. За зверненням депутатів міської ради направити через головних розпорядників 

коштів видатки міської “Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання 

депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік” передбачених по 

виконавчому комітету по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного 

управління” видатки споживання загального фонду зменшити в сумі - 41670.00 грн. 

(Мозговий С. М. - 10000,00 грн., Лисянський О. В.  – 3970,00 грн., Федорець В. В.  – 9700,00 

грн., Боченкова В. В.  – 2000,00 грн., Іваненко А. М.  – 1000,00 грн., Слюсар О. О.  – 10000,00 

грн. та Остроглазова В. В.  – 5000,00 грн.); 

збільшити по УЖКГ в сумі – 13670,00 грн.: 
 видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) по 

КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” у сумі +11970,00 грн. (на 

придбання акордеону (депутати Мозговий С. М.  – 8000,00 грн. та Лисянський О. В.  – 

3970,00 грн.)); 

видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів” у сумі +1700,00 грн. (придбання та заміна каналізаційних 

люків на подвір’ї ОСББ Добробут-68 за адресою м. Золотоноша вул. Шевченка,68) депутат 

Федорець В. В.; 

збільшити по відділу освіти в сумі – 7000,00 грн.: 
видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” у сумі 

+7000,00 грн. (придбання вертикальних жалюзі  для Золотоніської ЗОШІТ № 2) депутат 

Федорець В. В.; 

збільшити по виконавчому комітету в сумі – 21000,00 грн.: 
видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0213242 “Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення” у сумі +20000,00 грн., з них: на 

матеріальну допомогу на лікування Гусаку Я. В. (депутати Федорець В. В. - 1000,00 грн., 

Іваненко А. М. - 1000,00 грн.,  Боченкова В. В. - 1000,00 грн. та Остроглазова В. В.  – 5000,00 

грн.) – 8000,00 грн.; на матеріальну допомогу на лікування Ніцак Л.В. (депутат Мозговий 

С. М.) – 2000,00 грн.; на матеріальну допомогу на лікування Коломієць К.І. (депутат 

Слюсар О. О.) – 10000,00 грн.;  

видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у 

сфері державного управління” у сумі +1000,00 грн. на висвітлення діяльності в газеті 

"Златокрай" (депутат Боченкова В. В.); 
 

2.2. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  (лист від 01.04.2019 № 

172) здійснити перерозподіл коштів депутатського фонду в межах річних призначень (депутат 

Федорець В.В.): 



зменшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПКВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” -5030,00 

грн. (Розроблення кошторисної документації та проходження  експертизи щодо об’єкту:"Благоустрій 

прибудинкової території за адресою: вул.Шевченка,68 м.Золотоноша Черкаської області (капітальний ремонт); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів” +1675,00 грн. (придбання  ліхтарів та ламп для освітлення  

двору  ж/б Шевченка,68 в м. Золотоноша); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0615031 “Утримання 

та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

+3355,00 грн. (придбання  спортивного інвентарю (м"ячі) для Золотоніської спортивної 

школи); 

 

2.3. За звернення головного розпорядника коштів відділу культури (лист від 

11.04.2019 № 81) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень по КПКВКМБ 

1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва”: 

збільшити видатки споживання загального фонду  в сумі +8100,00 грн. (Для 

організації харчування гостей та учасників фестивалю "Ліга сміху"); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду  в сумі -8100,00 

грн. (економії коштів по предметам, матеріалам, обладнанню та інвентарю); 

 

2.4. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 

04.04.2019 № 55) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0213242 “Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” у сумі +30000,00 

грн. Для виплати матеріальної допомоги  відповідно до програми підтримки 

військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за 

контрактом, у 2019 році (за заявами Карюка М.М., Лєщіна Д.О. та Полоки О.В.)); 

зменшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0210160 

“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах”  -30000,00 грн. (Зменшення видатків на придбання 

меблів, офісного обладнання та інші малоцінних засобів); 

 

2.5. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 

09.04.2019 № 56) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПКВКМБ 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах”  +7970,00 грн. (Для 

придбання системного блоку комп’ютера архівному відділу); 

зменшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0210160 

“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах” -7970,00 грн. (Зменшення видатків на придбання 

меблів, офісного обладнання та інші малоцінних засобів); 

 

2.6. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 

17.02.2019 № 64) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень 

 збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0215062 

“Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 

діяльність в регіоні” +27000,00 грн. (Заявочний внесок для участі футбольних команд 

("Спартак")); 

зменшити видатки споживання загального фонду  по відділу освіти по 

КПКВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 



спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” -27000,00 грн. 

(Поточний ремонт басейну в гімназії ім. С. Д. Скляренка); 

 

ІІI. Зміни за рахунок трансфертів: 

 

3.1. За звернення головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 11.04.2019 № 

1070) здійснити перерозподіл "Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 

державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 

ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній 

особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" код доходів 41050300 в 

зв’язку із запровадженням нових видів соціальних допомог, а саме: «Муніципальна няня» та 

«Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях» :  

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813048 

“Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка” + 

400000,00 грн.; 

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813087 

“Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях”  + 2100000,00 грн.; 

зменшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813044 “Надання 

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування” - 900000,00 грн.; 

зменшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813047 “Надання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям” - 750000,00 грн.; 

зменшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813082 “Надання 

державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд” - 850000,00 грн.; 

 

VI. Зміни в міжсесійний період: 

 

4.1. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 04.04.2019 №224 та за 

зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (клопотання від 

15.04.2019 № 59) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету 

місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” у сумі 

+13413,00 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 +13413,00 грн.; 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                            Н. О. Сьомак 

 

 

 

 

 

 

 
Коваленко О. В.23762 


