
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 24.04. 2019 № 183 

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, такі зміни: 

1.1 За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист від 

22.04.2019 №1150) в межах річних призначень Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 

допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу (код доходів 41050300)  внести наступні зміни: 

Збільшити видатки споживання загального фонду  по: КПКВКМБ 

0813049 " Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 

"муніципальна няня" в сумі +400 000,00 грн.. 

Зменшити видатки споживання загального фонду по: КПКВКМБ 

0813048 "Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

"пакунок малюка" в сумі – 400 000,00 грн. 

1.2 За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист від 

23.04.2019 №1150) в межах річних призначень 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 (код доходів 

41050100)  внести наступні зміни: 

Збільшити видатки споживання загального фонду  по: КПКВКМБ                     

0813011 " Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства" в сумі + 3 643 306,00 

грн. 

Зменшити видатки споживання загального фонду по: КПКВКМБ 

0813012 " Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг" в сумі – 3 643 306,00 грн. 

 1.3 За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти 

Золотоніської міської ради (лист від 22.04.2019 №408) та довідки Департаменту 

фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 15 від 18.04.2019 року 

збільшити річні призначення загального фонду Субвенції з місцевого бюджету 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" (код доходів 41051200), а 

саме: 

 збільшити видатки споживання загального фонду КПКВКМБ 0611020 " 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" в сумі + 23 000,00 грн. 

 збільшити видатки споживання загального фонду КПКВКМБ 0611010  

"Надання дошкільної освіти" в сумі + 47 843,00 грн. 

 1.4 За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти 

Золотоніської міської ради (лист від 22.04.2019 №407) та довідки Департаменту 

фінансів Черкаської обласної державної адміністрації  від 18.04.2019 року 

збільшити річні призначення загального фонду Субвенції з місцевого бюджету 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" 

(код доходів 41051400) , а саме: 

 збільшити видатки споживання загального фонду КПКВКМБ 0611020 " 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" в сумі + 602 932,00 грн. 

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 


