
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 08.08. 2019 № 294 

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 управління праці та 

соціального захисту населення  (лист від 01.08.2019 №1962) та довідки 

Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної 

адміністрації №746/09 від 01.08.2019 року збільшити річні призначення 

"Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам спрямованих на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей 

загиблих осіб, визначених абзацами 5–8 пункту 1 статті 10 Закону України 

„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”; для осіб з 

інвалідністю І–ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11–14 частини 

другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту ”, та які потребують поліпшення житлових умов ” за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код доходів 41036100)  

внести наступні зміни: 

Збільшити видатки споживання спеціального фонду  по: 

КПКВКМБ  0813221 " Грошова компенсація за належні для отримання 

жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 



1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та 

які потребують поліпшення житлових умов" в сумі + 1 005 690,00 грн.; 

1.2 Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 29.07.2019 № 511 та 

за зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету 

(клопотання від 07.08.2019 № 105) збільшити річні призначення загального 

фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 

„Інші субвенції з місцевого бюджету ” 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 

+13112,00 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 


