
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 21.06. 2019 № 46-5/VІІ 

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: 

1. 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 304958699,00 грн., в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 288488118,00 грн., доходи 

спеціального фонду міського бюджету 16470581,00 грн., у тому числі 

бюджету розвитку 12640000,00 грн. згідно з додатком № 1 до цього 

рішення; 

-  видатки міського бюджету у сумі  307562346,37 грн., в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 288585791,37 грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету  18976555,00 гривень; 

- дефіцит загального фонду міського бюджету 97673,37 грн. згідно з 

додатком № 2 до цього рішення. 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі                         

2505974,00 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                      

28858791,37 грн. та спеціальному фонду 18976555,00 грн. згідно з 

додатком № 3 до цього рішення. 
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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 у складі видатків міського бюджету кошти на 

реалізацію міських (регіональних) програм у сумі 39157446,00 грн. згідно з 

додатком № 6 до цього рішення.” 

 

2. У додатках до рішення: 

2.1. Додаток 1,2,3,6 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  4,5,7, 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://www.zolo.gov.ua/
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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 21.06.2019 № 46-5/VII 

 

 

 

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., 18.04.2019  №  

43 - 46 /VIІ, 16.05.2019 №44-3/VII, 13.06.2019 №45-3/VII 

 

Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про 

внесення змін до міського бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю 

внесення змін 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.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

 

1.1. За звернення головного розпорядника коштів відділу 

культури  (лист від 10.06.2019 № 102) здійснити перерозподіл коштів по 

КПКВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) на виготовлення проектно – кошторисної 

документації та початок робіт по об’єкту "Капітальний ремонт елементів 

опорядження приміщень фойє, вестибюлю та холу міського будинку по 

вул.. Садовий проїзд 4 м.Золотоноша Чекаської області" КЕКВ 3132 у сумі 

+170 000,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по 

КПКВКМБ 1014060 КЕКВ 2240 -170 000,00 грн. 

1.2. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти 

(лист від 10.06.2019 № 539) здійснити перерозподіл коштів по КПКВКМБ 

0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

школі": 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) придбання мотоножиців для ЗОШ №3 КЕКВ 3110 +6 

509,00 грн. 
 за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду 

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвертар" – 6509,00 грн. 
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 1.3. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти 

(лист від 10.06.2019 № 541) здійснити перерозподіл коштів в межах річних 

призначень: 

 збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 

0615031 "Утримання та навчально – тренувальна робота дитячо – 

юнацьких спортивних шкіл" (придбання штучної трави та супутніх 

матеріалів для укладання на футбольний майданчик, який знаходиться на 

балансі ДЮСШ" у сумі +390 000,00 грн.; 

 за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по 

КПКВКМБ 0611020 " Надання загальної середньої освіти 

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

інтернатом при школі" у сумі -390 000,00 грн. 

 1.4. 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 – 2 500.00 грн.  
(Зуб О.П. депутатське звернення №40/01-19 від 19.06.2019) 

 збільшити видатки споживання загального фонду на КПВКМБ  

0213242 " Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення" + 2 500,00 грн. за рахунок депутатського фонду 

(матеріальна допомога на лікування сина Назара Тимошенко Н.С.);  

 1.5. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого 

комітету  (лист від 30.05.2019 № 78) здійснити перерозподіл коштів в 

межах річних призначень: 
 збільшити видатки споживання загального фонду по 

виконавчого комітету по КПВКМБ 0213242 Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення" у сумі +10 000,00 грн. 
(для виплати матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки 
військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження 
служби за контрактом у 2019 році (за заявами Бондар В.А.); 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по  
КПВКМБ 0213121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у сумі – 10 000 грн.; 

1.6.   За звернення головного розпорядника коштів УП та СЗН 
(лист №289 від 18.06.2019): 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 
0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю" у сумі + 3 000 грн. 

 за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по  

КПВКМБ 0213121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" у сумі – 3 000 грн.; 
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 1.7. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  (лист від 

39.05.2019 № 245) здійснити перерозподіл коштів в межах річних 

призначень: 

 збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах" 

(проведення поточного ремонту службового автомобіля ВАЗ – 2107)  у 

сумі + 2 450 грн.; 

 за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по  

КПВКМБ 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду" у сумі -2 450 грн. 

 1.8. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ (лист №250 

від 03.06.2019): 

 збільшити видатки споживання спеціального фонду по КПВКМБ 

1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” 

+283393,00 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); 

 за рахунок зменшення видатки споживання спеціального фонду 

по  КПВКМБ 0617321 "Будівництво освітніх установ та закладів" (лист 

№571 20.06.2019) "Будівництво критого басейну гімназії ім.. С.Д. 

Скляренка" у сумі – 283 393 грн.; 

 1.9. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ (лист №234 

від 20.05.2019) здійснити переміщення кошторисних призначень: 

 зменшити видатки споживання спеціального фонду по КПВКМБ 

1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” 

(придбання котла твердопаливного з ручним обслуговуванням, 

потужністю 500 кВт та котла твердопаливного з механічним подаванням 

пелет, потужністю 800 кВт для опалення котельні по вул..Гоголя 7) у сумі 

– 380 292 грн.; 

  збільшити видатки споживання спеціального фонду по  КПВКМБ 

1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” 

(дострокові платежі на викуп об’єкта інвестування – Котельня по вул.. 

Гоголя 7 м.Золотоноша (котел твердопаливний з ручним обслуговуванням, 

потужністю 500 кВт-1 шт. та котел твердопаливний з механічним 

подаванням пелет, потужністю 800 кВт-1 шт.)). у сумі + 380 292 грн. 

 1.10.За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ (лист 

№269 від 14.06.2019) здійснити переміщення кошторисних призначень: 

 зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" (встановлення 

бордюрного каменя на пам’ятнику загиблого в зоні АТО Сергія Риженка) у 

сумі – 2 000 грн.; 
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 збільшити видатки споживання спеціального фонду по  КПВКМБ 

1216030 "Організація благоустрою населених пунктів" (придбання 

бордюру тротуарного для облаштування пам’ятника загиблого в зоні АТО 

Сергія Риженка) у сумі + 2 000 грн.. 

 

 

Секретар ради                 Н. О. Сьомак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко О. В.23762 


