
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 21.10. 2019 № 349 

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, 18.04.2019, 16.05.2019, 

13.06.2019, 27.06.2019,  18.07.2019, 30.08.2019 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: 

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 302459482,00 грн., в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 294950101,00 грн., доходи спеціального 

фонду міського бюджету  7509381,00 грн., у тому числі бюджету розвитку  

3540000,00 грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення; 

-  видатки міського бюджету у сумі  305063129,37 грн., в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 291476979,37 грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету  13581150,00 гривень; 

- профіцит загального фонду міського бюджету 3473121,63 грн. згідно з 

додатком № 2 до цього рішення. 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі                         

6076769,00 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                      

291476979,37 грн. та спеціальному фонду 13581150,00 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 у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

міських (регіональних) програм у сумі 34045626,00 грн. згідно з додатком № 6 

до цього рішення.” 

 

2. У додатках до рішення: 

2.1. Додаток 1,2,3,5,6,7 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 4,8 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Коваленко 23762 

 

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 

До рішення міської ради 

від 22.10.2019  №  48- 3 /VIІ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

“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,  27.06.2019 №46-42/VII,  18.07.2019 № 46-44/VII, 30.08.2019 №47 - 5/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 

 

І.І ЗМІНИ ЗА РАХУНОК НЕ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ): 

Відповідно до висновків фінансового управління від 16.10.2019 року № 267, від 

18.10.2019 року № 271 та відповідно до статті  78 Бюджетного кодексу України зменшити 

доходну та видаткову частину міського бюджету у сумі - 9 100 000,00 грн., в тому числі: 

Доходна частина міського бюджету: 

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 

Запропонов

ані зміни 

(+;-), грн. 

2019 рік 

24170000 
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту -5500000,00 

31030000 
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці 

Крим та майна, що перебуває в комунальній власності - 2000000,00 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим - 1600000,00 

  
Разом : 

- 9100000,00 

Видаткова частина міського бюджету: 

1. По головному розпоряднику коштів – відділу освіти: 

КПКВК

МБ 

Назва об’єкту, видатки на які у 2019 році не будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  Сума 

0611010 

Для оплати капітального ремонту по заміні віконних блоків у 

дошкільному закладі «Калинка » м. Золотоноша  вул. Соборна, 

40 Черкаська обл., ПКД, експертиза, технічний та авторський 

нагляд 

- 500 000,00 

0617321 
Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по 

вул. Черкаській, 54 у м. Золотоноша Черкаської обл. 
- 2097708,00 

0617321 
Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. 
- 1384248,00 



виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний 

нагляд 

  
Разом по галузі «Освіта»: - 3981956,00 

2. По головному розпоряднику коштів – відділу культури: 

КПКВК

МБ 

Назва об’єкту, видатки на які у 2019 році не будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  Сума 

1014040 
Капітальний ремонт приміщення Золотоніського краєзнавчого 

музею, в т. ч. виготовлення ПКД 
-200 000,00 

1014060 

Виготовлення проектно-кошторисної документації та початок 

робіт по об'єкту "Капітальний ремонт елементів опорядження 

приміщень фойє, вестибюлю та холу міського будинку 

культури по вул. Садовий проїзд, 4 в м. Золотоноша, 

Черкаської області" 

-140 000,00 

  
Разом по галузі «Культура»: -340 000,00 

3. По головному розпоряднику коштів – управлінню житлово – комунального 

господарства: 

КПКВК

МБ 

Назва об’єкту, видатки на які у 2019 році не будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  Сума 

1216011 
Капітальний  ремонт покриття дворових заїздів, в т.ч. ПКД , 

експертиза проекту, авторський та технічний нагляд 
- 120 000,00 

1216030 
Капітальний  ремонт  тротуарів, в т.ч. ПКД , експертиза 

проекту, авторський та технічний нагляд 
- 200 000,00 

1217330 
Реконструкція центральної площі міста ІІ черга, в т.ч. 

виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технагляд 
- 1500000,00 

1217330 

Реконструкції нежитлового приміщення по вул. 

Кропивнянській,56 в м.Золотоноша Черкаської області,в т.ч 

ПКД,експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд 

- 437 660,00 

1217330 

Реконструкція  приміщення першого поверху гуртожитку  під 

квартири та адміністративні приміщення по вул. 

Благовіщенська,9 м. Золотоноша Черкаської області , в т.ч.  

виготовлення ПКД, коригування проекту, експертиза ПКД, 

авторський та технічний нагляд 

- 206 023,00 

1217461 

Капітальний ремонт  дорожнього покриття вулиць міста, в т.ч. 

виготовлення ПКД, коригування , експертиза  ПКД, технічний 

та авторський нагляд 

- 1000000,00 

1217670 

По Договору фінансового лізингу №416/2018/ЧЕРКОД-МСБ-

ФЛ від 16.05.2018р.на придбання машини дорожньої 

комбінованої МДКЗ-10-00 (укомплектована поливо миючим, 

піскорозкидуючим, плужно-щіточним обладнанням) на шасі 

МАЗ-4381№2 вартістю 1 985 760,00 та спецавтомобіля  МДКЗ-

12 на шасі МАЗ-5340С2 з обладнанням УЯР-01-14 для 

ямкового ремонту доріг вартістю 3 647 700,00, в т.ч. оплата 

зобов’язань 

- 388 188,00 

1217670 

По кредитному Договору № МСБ-01/17/142 від 18.08.2017 

року (придбання СБМ портального сміттєвоза на шасі ГАЗ 

3309  та 10 контейнерів для сміття ), в т.ч. оплата чергових 

внесків, відсотків за користування кредитом 

- 158 191,00 

1217670 

По Договору фінансового лізингу з АБ «Укргазбанк» на 

придбання  портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі  МАЗ-

4371 вартістю 1 743 637,00 грн.(з ПДВ) в кількості 1 шт. та  

- 322 092,00 



контейнерів  СП-07.00.000 для сміттєвоза  в кількості 11 шт.  

на суму 888 998 грн. 

1217670 

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." 

- 65 598,00 

1217670 

Дострокові платежі на викуп обєкта нвестування - котельня по 

вул.Гоголя 7 м.Золотоноша (котел твердопаливний з ручним 

обслуговуванням, потужністю 500 кВт 1 -шт. та котла 

твердопаливного з механічним подаванням пелет, потужністю 

800 кВт - 1 шт. 

- 380292,00 

  
Разом по галузі «УЖКГ»: - 4778044,00 

 

І.ІІ ЗМІНИ ЗА РАХУНОК ПЕРЕВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОПНС): 

Відповідно до висновків фінансового управління від 18.10.2019 року № 270 та 

відповідно до статті  78 Бюджетного кодексу України зменшити доходну та видаткову 

частину міського бюджету у сумі + 70 000,00 грн., в тому числі: 

Доходна частина міського бюджету: 

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 

Запропонов

ані зміни 

(+;-), грн 

2019 рік 

19010100 
Екологічний податок від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 
+ 50 000,00 

24061600 

Інші надходження до фондів охорони навколишнього 

природного середовища   + 20 000,00 

  
Разом : 

+70 000,00 

Видаткова частина міського бюджету  

по головному розпоряднику коштів – управлінню житлово – комунального 

господарства: 

КПКВК

МБ 

Назва об’єкту, видатки на які у 2019 році будуть 

проводитися за рахунок коштів ФОНПС  Сума 

1218340 
Заходи з озеленення міст і сіл (проведення робіт по боротьбі з 

омелою )(п. 47 Постанови КМУ від  17.09.1996р. №1147) 
+70 000,00 

  
Разом по галузі «УЖКГ»: +70 000,00 

 

І.ІІІ  ЗМІНИ ЗА РАХУНОК ПЕРЕВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ: 

Відповідно до висновку фінансового управління від 16.10.2019 року № 268 та відповідно до 

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

сумі +5 100 000,00 грн., в тому числі: 

Доходна частина міського бюджету: 

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 + 2 500 000,00 



11010400 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата + 130 000,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   + 2 120 000,00 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб + 200 000,00 

24060300 

 

Інші надходження 
+ 150 000,00 

  
Разом : 

+5 100 000,00 

 

 

 

3.1. Видаткова частина загального фонду міського бюджету в сумі – 2 694 348,00 

грн.: 

3.1.1. По головному розпоряднику коштів – управлінню житлово – 

комунального господарства: 

КПКВК

МБ Напрямки використання  

Запропонов

ані суми 

1216030 Послуги з прибирання снігу (сіль, пісок) + 212 418,00 

1216030 
Послуги з прибирання та підмітання вулиць, озеленення 

територій  та утримання зелених насаджень  
+ 753 092,00 

1216014 Послуги з утилізації/ видалення сміття + 96 908,00 

1217461 
Утримання  дорожнього покриття вулиць міста (поточний 

ремонт, тощо) 
+ 198 511,00 

1216017 Оплата теплопостачання адмінбудинку по вул. Шевченка,70 + 110 000,00 

1216011 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем 

центрального опалення (гідрохімічне очищення системи 

опалення будівлі гуртожитку по вул. Привокзальна,11 в м. 

Золотоноша Черкаської області) 

+ 150 000,00 

1216030 
Надання послуг з технічного обслуговування систем вуличного 

освітлення м. Золотоноші 
+ 400 000,00 

1216030 

Придбання лавок (натуральне дерево 1600) (4шт = 4200) та 

сидіння дерев’яне на лавку 1000*2000  (1 шт=780)по вул. 

Шевченка 

+ 3 980,00 

  
Разом по галузі «УЖКГ»: +1924909,00 

3.1.2. По головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету: 

КПКВК

МБ Напрямки використання 

Запропонов

ані суми 

0212144 Відшкодування препарату інсуліну + 175 500,00 

0212111 
Орфанні захворювання -  42700  грн., відшкодування вартості 

пільгових медикаментів - 146000 
+ 188 700,00 

0210180 
Відшкодування паливо - мастильних матеріалів для пожежної 

частини 
+ 14 000,00 

0210180 

Для оплати послуг адвоката по справах зі стягнення коштів з 

ТОВ «Еталон-2009», ТОВ «Зодчий К» та Дербаха Ніколаса 

(відповідно до розрахунку адвоката) 

+ 32 225,00 

  
Разом по виконавчому комітету: + 410 425,00 

3.1.3. По головному розпоряднику коштів – УП та СЗН: 



КПКВК

МБ Напрямки використання 

Запропонов

ані суми 

0813033 
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян 
+ 100 000,00 

0813104 
На оплату теплопостачання - 155180,00 грн.  та водовідведення 

- 5837,00 грн. 
+ 161 016,00 

0813104 

Для оплати 50% від вартості  автомобіля RENAULT LODGY 

INTENSE (очікувана вартість становить 480000,00 грн. та 

сплата 5% від вартості автомобіля до пенсійного фонду), по 

програмі соціальних перевезень Черкащини - реалізація 

проекту з БО «Фонд Родини Нечитайло» 

+ 24 000,00 

  
Разом по галузі «УП та СЗН»: + 285 016,00 

 

 

 

 

3.1.4. По головному розпоряднику коштів – відділу освіти: 

 

КПКВК

МБ Напрямки використання 

Запропонов

ані суми 

0611020 

Для оплати комплексного технічного  обстеження будівельних 

конструкцій незавершеної будівництвом будівлі по об’єкту: 

«Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по 

вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаській області» 

+ 73 998,00 

  
Разом по галузі «Освіта»: + 73 998,00 

 

3.2. Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету (передача із 

загального фонду до бюджету розвитку) в сумі – 2 405 652,00 грн.: 

 

3.2.1.  По головному розпоряднику коштів – УП та СЗН: 

КПКВК

МБ 

Назва об’єкту, видатки на які у 2019 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

Запропонов

ані суми 

0813104 

Для оплати 50% від вартості  автомобіля RENAULT LODGY 

INTENSE (очікувана вартість становить 480000,00 грн. та 

сплата 5% від вартості автомобіля до пенсійного фонду), по 

програмі соціальних перевезень Черкащини - реалізація 

проекту з БО «Фонд Родини Нечитайло» 

+ 240 000,00 

  
Разом по галузі «УП та СЗН»: + 240 000,00 

3.2.2. По головному розпоряднику коштів – відділу освіти: 

КПКВК

МБ 

Назва об’єкту, видатки на які у 2019 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

Запропонов

ані суми 

0617321 

Бюджет розвитку. «Будівництво критого басейну гімназії ім. 

С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 у м. Золотоноша 

Черкаської  області» (вирівнювання) 

+ 990 000,00 

  
Разом по галузі «Освіта»: + 990 000,00 

3.2.3. По головному розпоряднику коштів – відділу культури: 

КПКВК

МБ 

Назва об’єкту, видатки на які у 2019 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

Запропонов

ані суми 



1011100 

На капітальний ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі 

та частини підлоги в частині приміщення Золотоніської 

дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша, 

Черкаської області 

+ 526 770,00 

  
Разом по галузі «Культура»: + 526 770,00 

3.2.4. По головному розпоряднику коштів – управлінню житлово – 

комунального господарства: 

КПКВК

МБ 

Назва об’єкту, видатки на які у 2019 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

Запропонов

ані суми 

1216030 Автобусна зупинка на вул. І Франка + 16 000,00 

1217670 

Для оплати вартості робіт з технічного переоснащення 

котельні в Золотоніській гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. 

Черкаська,54 в м. Золотоноша, Черкаської обл. із 

встановленням твердопаливних котлів потужністю 2 по 0,4 

МВт (як альтернатива газової котельні) 

+ 252 590,00 

1217670 

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 

+ 380 292,00 

  
Разом по галузі «УЖКГ»: + 648 882,00 

 

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 - 35500.00 грн. 

(Боченкова В.В. - 8000,00 грн., Восколович В.В. – 10000,00 грн., Короленко В. Ю. – 10000,00 

грн. та Зуб О. П.  – 7500,00 грн.); 

збільшити по УЖКГ в сумі – 23950,00 грн.: 
 видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів” у сумі +3950,00 грн. (Придбання матеріалів для 

облаштування спортивного майданчику на кварталі № 2, вул. Залізнична (депутат Боченкова 

В.В.)); 

видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів” у сумі +10000,00 грн. Придбання світильників на 

освітлення вулиць: І Лікарняний, ІІ Новий, ІІ Лікарняний (депутат Восколович В.В.); 

видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів” у сумі +10000,00 грн. (Забезпечення та проведення 

монтажних робіт по освітленню вул. Коробкова та Київська в м. Золотоноша (депутат 

Короленко В. Ю.)); 

збільшити по відділу освіти в сумі – 4050,00 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 

+4050,00 грн. (Придбання леноліуму в ЗОШ № 3) депутат Боченкова В.В.; 

збільшити по виконавчому комітету в сумі – 7500,00 грн.: 
видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0213242 “Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення” у сумі +7500,00 грн. на матеріальну 

допомогу на лікування Литовці О. В.(депутат Зуб О. П.);  



2.2. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  здійснити 

перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

Збільшити на суму  + 149 888,00грн.: 

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

КПКВКМБ 0217670 “Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання” у 

сумі +8000,00 грн. Для внесків в статутний капітал КП «Золотоніський міський центр ПМСД 

(СМ) Золотоніської МР»; 

 видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0210180 “'Інша 

діяльність у сфері державного управління” у сумі +5000,00 грн. Придбання 

канцелярських товарів по Програмі підтримки правової допомоги на 2019 рік; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0217630 “Реалізація 

програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності” у сумі +25000,00 грн. 

Реалізація програм і заходів зовнішньоекономічної діяльності (приїзд іноземних делегацій); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0213242 “Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення” у сумі +50000,00 грн. Для 

виплати матеріальної допомоги  відповідно до програми підтримки військовослужбовців 

військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2019 році (за 

заявами Фурдуй С.О., Кириченко І.В., Овсякова С.В., Татарчук Є М. та Федоренко С.М.); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0217363 “Виконання 

інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій” у сумі +42888,00 грн. Введення в 

експлуатацію нового приміщення ЦНАП (пожежна та відомча охорона - 32388,00грн.) 

енергоаудит (розробка енергетичного сертифікату 10500,00грн.); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0210180 “Інша 

діяльність у сфері державного управління” у сумі +19000,00 грн. Відшкодування 

транспортних послуг перевізнику по програмі "Призивна дільниця"на 2019 рік; 

Зменшити на суму  - 149 888,00грн.: 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0212111 “Первинна 

медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги” - 8000,00 грн. Зменшення поточних видатків на допомогу КП 

«Золотоніський міський центр ПМСД (СМ) Золотоніської МР»; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0210180 “Інша 

діяльність у сфері державного управління” у сумі - 5000,00 грн. Інші поточні видатки 

(економія коштів); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0217610 “Сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва” у сумі - 11480,00 грн. Підтримка 

малого та середнього підприємництва (економія коштів); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0210160 “Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах”  - 100408,00 грн. (Зменшення видатків на придбання 

комп’ютерного  обладнання, по ремонту автомобіля та консультаційних послугах); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0217640 “Заходи з 

енергозбереження” у сумі - 25000,00 грн. Економія по сплаті відсотків по 

енергозаощаджуючих кредитів; 

2.3. За звернення головного розпорядника коштів УП та СЗН здійснити перерозподіл 

коштів в межах річних призначень по КПКВКМБ 0813242 “Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення”збільшити видатки споживання 

загального фонду  в сумі +43800,00 грн. (Санаторно - курортне лікування громадян, які 

постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи); 



за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду  по головному 

розпоряднику коштів виконавчому комітету по КПКВКМБ 0213242 “Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі -43800,00 грн. 

(економія коштів по інших статтях витрат програми "Турбота"); 

2.4. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  здійснити перерозподіл 

коштів в межах річних призначень: 

Збільшити на суму  + 238 289,00грн.: 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів ” у сумі +8000,00 грн. Послуги з освітлення 

багатоповерхового ж/б, що знаходиться за адресою Шевченка,233; 

 видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216011 “Експлуатація 

та технічне обслуговування житлового фонду ” у сумі +8000,00 грн. Послуги по 

виготовленню оцінки вартості обєктів житлового фонду комунальної вартості міста; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1217461 “Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету” у сумі +202489,00 грн. Утримання  дорожнього покриття вулиць 

міста (поточний ремонт, тощо); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216011 “Експлуатація 

та технічне обслуговування житлового фонду ” у сумі +19800,00 грн. Кількість  

послуг  по виготовленню експертної оцінки вартості об’єктів житлового фонду комунальної 

власності міста, проведенню поточної інвентаризації об’єктів нерухомості, виготовленню 

технічних паспортів та їх копій, внесенню змін до технічних паспортів; 

Зменшити на суму  - 238 289,00грн.: 

 видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів ” у сумі - 8000,00 грн. Утримання об'єктів благоустрою 

(економія коштів); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216011 “Експлуатація 

та технічне обслуговування житлового фонду ” у сумі - 8000,00 грн. Послуги з 

освітлення багатоповерхового ж/б, що знаходиться за адресою Шевченка,233; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216011 “Експлуатація 

та технічне обслуговування житлового фонду” у сумі - 4686,00 грн. Оплата 

водопостачання, водовідведення та електроенергії (економія); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1210160 “Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах”  - 70000,00 грн. Оплата природного газу (економія); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216017 “Інша діяльність, 

пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства”  - 70000,00 грн. 

Оплата природного газу та електроенергії (економія); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів ” у сумі - 11000,00 грн. Оплата електроенергії 

(економія); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1217640 “Заходи з 

енергозбереження” у сумі - 10200,00 грн. Відшкодування  50 % від суми погашених 

відсотків по кредитах ОСББ, цільове використання  яких - впровадження енергозберігаючих 

заходів, спрямованих на заощадження паливно-енергетичних ресурсів; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1217130 “Здійснення 

заходів із землеустрою” у сумі - 36603,00 грн. Інвентаризація  земель  та розробка 

проектів  землеустрою  на  об’єктах  комунальної  власності міста , тощо; 



видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1216011 “Експлуатація 

та технічне обслуговування житлового фонду” у сумі - 19800,00 грн. Оплата 

електроенергії (економія коштів); 

2.5. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти  здійснити 

перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

Збільшити на суму  + 381 249,00грн.: 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611150 “Методичне 

забезпечення діяльності навчальних закладів” у сумі +222380,00 грн. Для 

забезпечення заробітною платою та нарахування на заробітну плату логопеда (Рішення сесії 

міської ради від 04.12.2018 р. №  41-13/VII «Про надання дозволу на введення посади 

вчителя-логопеда») та методиста (Рішення сесії міської ради від 30.08.2019 №  47-10/VII 

«Про введення методиста») методичного кабінету відділу освіти; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0615031 “Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл” у сумі +25694,00 грн. На поліпшення матеріально-технічної бази школи та 

покращення якості навчально-тренувального процесу секції футболу ДЮСШ,  для 

придбання захисного спортивного інвентаря ( сітка захисна для огорожі, сітка захисна для 

футбольних воріт); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611150 “Методичне 

забезпечення діяльності навчальних закладів” у сумі +8580,00 грн. Для придбання 

шкільної форми дітям-сиротам, які стали на облік з 1 вересня 2019 року.; 

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” у сумі +77 945,00 грн. Для оновлення матеріально-

технічної бази кабінету хімії та біології у ЗОШ №5 - +41000,00грн., поточний ремонт 

теплогенераторних установок на об’єктах замовника - +8280,00грн., відновлення розподілу 

природного газу шляхом розпломбування об’єктів замовника - +1765,00грн. та на послуги 

сторонніх фахівців: освітянська програма ІСУО, юридичні послуги  та тендерні послуги - 

+26900,00грн.; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611090 “Надання 

позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми” у сумі +46650,00 грн. Для забезпечення оплати природного газу до кінця 

поточного року по БДЮТ; 

Зменшити на суму  - 381 249,00грн.: 

 видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611090 “Надання 

позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми” у сумі – 222 380,00 грн. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» (економія 

коштів) – 182280,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці»  (економія коштів); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0613033 “'Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян” - 

25274,00 грн. 50 % оплати піьгового проїзду учням 1 - 4 класів; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0615031 “Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл” у сумі -9000,00 грн. Інші поточні видатки (економія коштів); 

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” у сумі - 77 945,00 грн. Продукти харчування 

(економія коштів); 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611161 “Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти”  - 46650,00 грн. Зменшення видатків по оплаті 

природного газу у звязку з ліквідацією Золотоніського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату, який знаходився в приміщенні БДЮТ та мав окреме фінансування; 

ІІI. Зміни за рахунок трансфертів: 

3.1. За звернення головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 17.10.2019 № 

2627) 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 0813043 “Надання допомоги 

при народженні дитини” + 61801,46 грн.; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813045 “Надання допомоги 

на дітей одиноким матерям” + 372258,54 грн.; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813081 “Надання державної 

соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” + 

450940,00 грн.; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813083 “Надання допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу” + 25000,00 

грн.; 

зменшити : 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813044 “Надання допомоги 

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування” - 350000,00 грн.; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813046 “Надання 

тимчасової державної допомоги дітям” -  30000,00 грн.; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813047 “Надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям” - 430000,00 грн.; 

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” -  50000,00 грн.; 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813087 “Надання допомоги 

на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях” -  50000,00 грн.; 

3.2. За звернення головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 16.10.2019 № 

2595) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

бюджетам по коду доходів 41050700 "Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять 

за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових 

будинків" в сумі +333334,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по 

КПКВКМБ 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 



прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплата послуг із здійснення 

патронату над дитиною, виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 

патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків» в сумі +333334,00 грн. 

3.3. За звернення головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 30.09.2019 № 

2461) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

бюджетам по коду доходів 41053900 "Інші субвенції з міського бюджету" в сумі +1800,00 

грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0813242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі +1800,00,00 грн. 

 

VI. Зміни в міжсесійний період: 

4.1. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету 

(клопотання від 13.09.2019 № 127) та розпорядження голови ЧОДА від 20.08.2019 № 532 

збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по 

коду доходів 41051500 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет)” та збільшити видатки споживання загального 

фонду по виконавчому комітету по КПКВКМБ 0212144 „Централізовані заходи з лікування 

хворих на  цукровий та нецукровий діабет ” (субвенція з обласного бюджету) в сумі 

+45547,00 грн. 

 Рішення виконавчого комітету № 327 від 13.09.2019 року. 

4.2. За зверненням головного розпорядника коштів управління праці та соціального 

захисту населення (лист від 16.09.2019 № 2306) 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 0813087 

"Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях" в сумі + 600 000,00 грн.; 
Зменшити видатки споживання загального фонду по: КПКВКМБ 0813044 "Надання 

при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" в сумі – 200 

000,00 грн.; 

0813047 "Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям" – 250 000,00 

грн.  

0813049 " Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня " 

– 150 000,00 грн. 

Рішення виконавчого комітету № 331 від 24.09.2019 року. 

 

 

Начальник фінансового управління                                                                   О. В. Коваленко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусак Я. В.23796 

 
 



 



м. Золотоноша Додаток 1 Проект
до рішення міської ради від 19.12.2018   №  41 -58/VIІ 

"Про міський бюджет  на 2019 рік"      

(грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  137882500,00 137705000,00 177500,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
88494000,00 88494000,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 88474000,00 88474000,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

78080000,00 78080000,00 0,00 0,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

8900000,00 8900000,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

522000,00 522000,00 0,00 0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

972000,00 972000,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  20000,00 20000,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 
20000,00 20000,00 0,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів 
6300,00 6300,00 0,00 0,00

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 
1300,00 1300,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування) 

1300,00 1300,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 5000,00 5000,00 0,00 0,00

13030100

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 

5000,00 5000,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  7400000,00 7400000,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 
800000,00 800000,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 800000,00 800000,00 0,00 0,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

3300000,00 3300000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 3300000,00 3300000,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

3300000,00 3300000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 41804700,00 41804700,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 20299000,00 20299000,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

23000,00 23000,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

114000,00 114000,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

370000,00 370000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

1020000,00 1020000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5820000,00 5820000,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 10200000,00 10200000,00 0,00 0,00

у редакції рішення міської ради

від 22.10.2019  № 48 - 3  /VIІ

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



18010700 Земельний податок з фізичних осіб 800000,00 800000,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1927000,00 1927000,00 0,00 0,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000,00 25000,00 0,00 0,00

18020000
Збір за місця для паркування транспортних 

засобів 
137000,00 137000,00 0,00 0,00

18020200
Збір за місця для паркування транспортних 

засобів, сплачений фізичними особами 
137000,00 137000,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір 4500,00 4500,00 0,00 0,00

18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами 
3500,00 3500,00 0,00 0,00

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 
1000,00 1000,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  21364200,00 21364200,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 3100000,00 3100000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 17700000,00 17700000,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

564200,00 564200,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 177500,00 0,00 177500,00 0,00

19010000 Екологічний податок 177500,00 0,00 177500,00 0,00

19010100

Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису вуглецю)

127600,00 0,00 127600,00 0,00

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 
13700,00 0,00 13700,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

36200,00 0,00 36200,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  6897300,00 4185000,00 2712300,00 500000,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
434500,00 434500,00 0,00 0,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) 

державних або комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та 

дивіденди (дохід), нараховані на акції 

(частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна аб

14500,00 14500,00 0,00 0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

14500,00 14500,00 0,00 0,00

21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів 
400000,00 400000,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  20000,00 20000,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 20000,00 20000,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської діяльності 
3350500,00 3350500,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3118500,00 3118500,00 0,00 0,00

22010300

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань

45500,00 45500,00 0,00 0,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
3000000,00 3000000,00 0,00 0,00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

73000,00 73000,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

132000,00 132000,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

132000,00 132000,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  100000,00 100000,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

80000,00 80000,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

20000,00 20000,00 0,00 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  988800,00 400000,00 588800,00 500000,00



24060000 Інші надходження  488800,00 400000,00 88800,00 0,00

24060300 Інші надходження  400000,00 400000,00 0,00 0,00

24061600
Інші надходження до фондів охорони 

навколишнього природного середовища  
88800,00 0,00 88800,00 0,00

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
500000,00 0,00 500000,00 500000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  2123500,00 0,00 2123500,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно 

із законодавством 

2123500,00 0,00 2123500,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
1897600,00 0,00 1897600,00 0,00

25010200
Надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності 
137800,00 0,00 137800,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  88100,00 0,00 88100,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  2750000,00 10000,00 2740000,00 2740000,00

31000000
Надходження від продажу основного 

капіталу  
650000,00 10000,00 640000,00 640000,00

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, 

одержаного державою або територіальною 

громадою в порядку спадкування чи 

дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 

також валютних цінностей і грошових 

коштів, власники яких невідомі 

10000,00 10000,00 0,00 0,00

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, а також 

валютні цінності і грошові кошти, власники яких 

невідомі  

10000,00 10000,00 0,00 0,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  

640000,00 0,00 640000,00 640000,00

33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів 
2100000,00 0,00 2100000,00 2100000,00

33010000 Кошти від продажу землі  2100000,00 0,00 2100000,00 2100000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим

2100000,00 0,00 2100000,00 2100000,00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
147529800,00 141900000,00 5629800,00 3240000,00

40000000 Офіційні трансферти  154929682,00 153050101,00 1879581,00 300000,00

41000000 Від органів державного управління  154929682,00 153050101,00 1879581,00 300000,00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
53343600,00 53343600,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
32283700,00 32283700,00 0,00 0,00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
21059900,00 21059900,00 0,00 0,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
1050224,00 1050224,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

1050224,00 1050224,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
100535858,00 98656277,00 1879581,00 300000,00

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

44022500,00 44022500,00 0,00 0,00

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

917700,00 917700,00 0,00 0,00



41050300

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 не

47508500,00 47508500,00 0,00 0,00

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 

грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 

Закону України `Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інва

1005690,00 1005690,00 0,00 0,00

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям 

і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного

1951443,00 1951443,00 0,00 0,00

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції

1040757,00 1040757,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

93843,00 93843,00 0,00 0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

602932,00 602932,00 0,00 0,00

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров`я 

за рахунок коштів медичної субвенції,

854820,00 854820,00 0,00 0,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 

відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету,

140540,00 140540,00 0,00 0,00

41053600
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів
1579581,00 0,00 1579581,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 709152,00 409152,00 300000,00 300000,00

41054300

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

108400,00 108400,00 0,00 0,00

X Разом доходів 302459482,00 294950101,00 7509381,00 3540000,00

Секретар ради Сьомак Н.О.



Бюджет м. Золотоноша Додаток 2 Проект
до рішення міської ради від 19.12.2018   №  41 -58/VIІ 

"Про міський бюджет  на 2019 рік"      

(грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 2603647,37 -3473121,63 6076769,00 5874769,00

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що 

використовуються для управління 

ліквідністю

0,00 0,00 0,00 0,00

206110 Повернення бюджетних коштів з депозитів 9213122,00 7519800,00 1693322,00 654590,00

206210 Розміщення бюджетних коштів на депозитах -9213122,00 -7519800,00 -1693322,00 -654590,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
2603647,37 -3473121,63 6076769,00 5874769,00

208100 На початок періоду -35481201,83 -26997645,83 -8483556,00 -6463556,00

208200 На кінець періоду -38084849,20 -28811697,20 -9273152,00 -7051152,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -5287173,00 5287173,00 5287173,00

X Загальне фінансування 2603647,37 -3473121,63 6076769,00 5874769,00

600000 Фінансування за активними операціями 2603647,37 -3473121,63 6076769,00 5874769,00

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що 

використовуються для управління 

ліквідністю

0,00 0,00 0,00 0,00

601110 Повернення бюджетних коштів з депозитів 9213122,00 7519800,00 1693322,00 654590,00

601210 Розміщення бюджетних коштів на депозитах -9213122,00 -7519800,00 -1693322,00 -654590,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2603647,37 -3473121,63 6076769,00 5874769,00

602100 На початок періоду -35481201,83 -26997645,83 -8483556,00 -6463556,00

602200 На кінець періоду -38084849,20 -28811697,20 -9273152,00 -7051152,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -5287173,00 5287173,00 5287173,00

X Загальне фінансування 2603647,37 -3473121,63 6076769,00 5874769,00

Секретар ради Сьомак Н.О.

у редакції рішення міської ради

від 22.10.2019  № 48 - 3  /VIІ

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



Бюджет м. Золотоноша Додаток 3 Проект
до рішення міської ради від 19.12.2018   №  41 -58/VIІ 

"Про міський бюджет  на 2019 рік"      

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000
Виконавчий комітет Золотоніської міської 

ради
18266050,00 18266050,00 8909955,00 475172,00 0,00 768228,00 768228,00 0,00 0,00 0,00 768228,00 19034278,00

0210000
Виконавчий комітет Золотоніської міської 

ради
18266050,00 18266050,00 8909955,00 475172,00 0,00 768228,00 768228,00 0,00 0,00 0,00 768228,00 19034278,00

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах

11896056,00 11896056,00 8878220,00 465491,00 0,00 7970,00 7970,00 0,00 0,00 0,00 7970,00 11904026,00

0210180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
1206160,00 1206160,00 0,00 0,00 0,00 9170,00 9170,00 0,00 0,00 0,00 9170,00 1215330,00

0212111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

2229748,00 2229748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2229748,00

0212144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет
964764,00 964764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964764,00

0212146 2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування окремих захворювань
140540,00 140540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140540,00

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту
84000,00 84000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84000,00

0213121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
45771,00 45771,00 31735,00 6581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45771,00

0213131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України`

170067,00 170067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170067,00

0213160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

36374,00 36374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36374,00

0213192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість

340568,00 340568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340568,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
754709,00 754709,00 0,00 3100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754709,00

0215011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту
34500,00 34500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34500,00

0215062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

41080,00 41080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41080,00

0217350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

42888,00 42888,00 0,00 0,00 0,00 628328,00 628328,00 0,00 0,00 0,00 628328,00 671216,00

0217610 7610 0411
Сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0217630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності
100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

РАЗОМвидатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

розвитку

у редакції рішення міської ради

від 22.10.2019  № 48 - 3  /VIІ

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів



0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 120125,00 120125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120125,00

0217650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13760,00 13760,00 0,00 0,00 0,00 13760,00 13760,00

0217670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 9000,00 9000,00

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування
14700,00 14700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14700,00

0218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

44000,00 44000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44000,00

0600000
Відділ освіти Золотоніської міської ради та 

виконавчого комітету
107871190,37 107871190,37 69867917,37 10433541,00 0,00 3117766,00 1415148,00 1702618,00 103811,00 0,00 1415148,00 110988956,37

0610000
Відділ освіти Золотоніської міської ради та 

виконавчого комітету
107871190,37 107871190,37 69867917,37 10433541,00 0,00 3117766,00 1415148,00 1702618,00 103811,00 0,00 1415148,00 110988956,37

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах

998156,00 998156,00 780130,00 29726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998156,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 28947421,00 28947421,00 17518593,00 3926877,00 0,00 1569946,00 16745,00 1553201,00 0,00 0,00 16745,00 30517367,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

64760872,00 64760872,00 42911802,00 5843542,00 0,00 671051,00 648284,00 22767,00 0,00 0,00 648284,00 65431923,00

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

4457638,00 4457638,00 3301065,00 333733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4457638,00

0611150 1150 0990
Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів
1693246,00 1693246,00 1172428,00 33275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1693246,00

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти
3371343,00 3371343,00 2346915,00 144999,00 0,00 126650,00 0,00 126650,00 103811,00 0,00 0,00 3497993,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 45834,00 45834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45834,00

0611170 1170 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів
1142581,37 1142581,37 888212,37 34930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1142581,37

0613033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

24141,00 24141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24141,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

268550,00 268550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268550,00

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
14480,00 14480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14480,00

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл

2146928,00 2146928,00 948772,00 86459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2146928,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750119,00 750119,00 0,00 0,00 0,00 750119,00 750119,00

0800000

Управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради

110559765,00 110559765,00 9366955,00 1328382,20 0,00 1315372,00 1245690,00 69682,00 15036,00 3853,00 1245690,00 111875137,00

0810000

Управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради

110559765,00 110559765,00 9366955,00 1328382,20 0,00 1315372,00 1245690,00 69682,00 15036,00 3853,00 1245690,00 111875137,00

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах

5573951,00 5573951,00 4292235,00 239678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5573951,00

0813011 3011 1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства

10045556,00 10045556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10045556,00

0813012 3012 1060

Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг

33976944,00 33976944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33976944,00

0813021 3021 1030

Надання пільг на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства

79100,00 79100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79100,00

0813022 3022 1060

Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на придбання твердого 

та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу

838600,00 838600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838600,00



0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства
80290,00 80290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80290,00

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку
343700,00 343700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343700,00

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

1755100,00 1755100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1755100,00

0813035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

38480,00 38480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38480,00

0813041 3041 1040
Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і 

пологами
522924,00 522924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522924,00

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 10167001,46 10167001,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10167001,46

0813044 3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування
3500000,00 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500000,00

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 8272258,54 8272258,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8272258,54

0813046 3046 1040
Надання тимчасової державної допомоги 

дітям
834650,00 834650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834650,00

0813047 3047 1040
Надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім`ям
8514650,00 8514650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8514650,00

0813048 3048 1040
Надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги `пакунок малюка`
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0813049 3049 1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною 

до трьох років «муніципальна няня»
250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00

0813050 3050 1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

243419,00 243419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243419,00

0813081 3081 1010

Надання державної соціальної допомоги 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю

8152016,00 8152016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8152016,00

0813082 3082 1010

Надання державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю, державної соціальної 

допомоги на догляд

2512550,00 2512550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2512550,00

0813083 3083 1010

Надання допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 

розладу

1525000,00 1525000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1525000,00

0813084 3084 1040

Надання тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату

300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00

0813085 3085 1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає 

за особою з інвалідністю I групи, а також за 

особою, яка досягла 80-річного віку

70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00

0813086 3086 1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, 

тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, онкогематологічні 

захворювання, дитячий церебральний 

параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови

87450,00 87450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87450,00

0813087 3087 1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім`ях
2650000,00 2650000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2650000,00

0813090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни
28646,00 28646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28646,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв`язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю

7989531,00 7989531,00 5074720,00 1088704,20 0,00 309682,00 240000,00 69682,00 15036,00 3853,00 240000,00 8299213,00

0813171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю 

на бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування

16050,00 16050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16050,00

0813172 3172 1010
Встановлення телефонів особам з 

інвалідністю I і II груп
455,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00



0813221 3221 1060

Грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей 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 внас

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1005690,00 1005690,00 0,00 0,00 0,00 1005690,00 1005690,00

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у

1951443,00 1951443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1951443,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
90000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00

0817630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000000
Відділ культури виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради
11460174,00 11460174,00 8643975,00 373966,00 0,00 2033470,00 1682270,00 351200,00 180000,00 43600,00 1682270,00 13493644,00

1010000
Відділ культури виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради
11460174,00 11460174,00 8643975,00 373966,00 0,00 2033470,00 1682270,00 351200,00 180000,00 43600,00 1682270,00 13493644,00

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах

436494,00 436494,00 338575,00 9782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436494,00

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)

4276800,00 4276800,00 3418900,00 63000,00 0,00 1536770,00 1236770,00 300000,00 180000,00 25000,00 1236770,00 5813570,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 265500,00 265500,00 195000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265500,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 422000,00 422000,00 235000,00 72000,00 0,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 600,00 0,00 423200,00

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

5319380,00 5319380,00 4051500,00 205014,00 0,00 135000,00 85000,00 50000,00 0,00 18000,00 85000,00 5454380,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва
540000,00 540000,00 405000,00 18170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540000,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

1017363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360500,00 360500,00 0,00 0,00 0,00 360500,00 360500,00

1200000

Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету  

Золотоніської міської ради

16265322,00 16265322,00 1505170,00 1561885,00 0,00 6351314,00 4303433,00 468300,00 0,00 0,00 5883014,00 22616636,00

1210000

Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету  

Золотоніської міської ради

16265322,00 16265322,00 1505170,00 1561885,00 0,00 6351314,00 4303433,00 468300,00 0,00 0,00 5883014,00 22616636,00

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах

2110643,00 2110643,00 1505170,00 78186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2110643,00

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду
272396,00 272396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272396,00

1216014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів
696908,00 696908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696908,00

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 

об`єктів житлово-комунального господарства
272958,00 272958,00 0,00 238158,00 0,00 39950,00 39950,00 0,00 0,00 0,00 39950,00 312908,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 8438553,00 8438553,00 0,00 1245541,00 0,00 74423,00 74423,00 0,00 0,00 0,00 74423,00 8512976,00

1217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1217330 7330 0443
Будівництво1 інших об`єктів комунальної 

власності
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333977,00 333977,00 0,00 0,00 0,00 333977,00 333977,00

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

4368660,00 4368660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4368660,00

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1217670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5398111,00 3818530,00 0,00 0,00 0,00 5398111,00 5398111,00

1218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

105204,00 105204,00 0,00 0,00 0,00 36553,00 36553,00 0,00 0,00 0,00 36553,00 141757,00

1218340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468300,00 0,00 468300,00 0,00 0,00 0,00 468300,00

3700000

Золотоніське міське фінансове управління 

виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради

27054478,00 27024682,00 2167835,00 58118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27054478,00



3710000

Золотоніське міське фінансове управління 

виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради

27054478,00 27024682,00 2167835,00 58118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27054478,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах

2793726,00 2793726,00 2167835,00 58118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2793726,00

3718700 8700 0133 Резервний фонд 29796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29796,00

3719410 9410 0180

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров`я 

за рахунок коштів медичної субвенції

21300956,00 21300956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21300956,00

3719710 9710 0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання 

об`єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об`єктів 

спільного користування

2930000,00 2930000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2930000,00

X X X Усього 291476979,37 291447183,37 100461807,37 14231064,20 0,00 13586150,00 9414769,00 2591800,00 298847,00 47453,00 10994350,00 305063129,37

Секретар ради Сьомак Н.О.



Проект

грн.

надходжень до 

бюджету 

розвитку

субвенції з 

міського 

бюджету за 

рахунок 

субвенцій з 

державного 

бюджету

Субвенції  з 

місцевих 

бюджетів 

іншим 

місцевим 

бюджетам

0200000
 Виконавчий комітет Золотоніської 

міської ради
628 328,00 871 672,00 628 328,00 628 328,00 0,00 0,00

0210000
 Виконавчий комітет Золотоніської 

міської ради
628 328,00 871 672,00 628 328,00 628 328,00 0,00 0,00

0217000 7000 Економічна діяльність 628 328,00 871 672,00 628 328,00 628 328,00 0,00 0,00

Реконструкція нежилого приміщення під центр надання 

адміністративних послуг по вул. Незалежності, буд.40 в 

м.Золотоноша

2019-2020 628 328,00 871 672,00 628 328,00 42% 628 328,00 0,00 0,00

0600000
Відділ освіти Золотоніської міської ради 

та виконавчого комітету
6 671 672,00 2 745 828,00 739 856,00 739 856,00 0,00 0,00

0610000
Відділ освіти Золотоніської міської ради 

та виконавчого комітету
6 671 672,00 2 745 828,00 739 856,00 739 856,00 0,00 0,00

0617000 7000 Економічна  діяльність 6 671 672,00 2 745 828,00 739 856,00 739 856,00 0,00 0,00

Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. 

Черкаській, 54 у м. Золотоноша Черкаської обл.»
2019-2020 5 254 172,00 2 745 828,00 706 604,00 9% 706 604,00 0,00 0,00

Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення 

ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд 

2 019 1 417 500,00 0,00 33 252,00 33 252,00 0,00 0,00

ВСЬОГО 7 300 000,00 3 617 500,00 1 368 184,00 1 368 184,00 0,00 0,00

Секретар ради Н. О. Сьомак

Додаток № 5

до рішення міської ради 

"Про міський бюджет  на 2019 рік"                                                                                                       

від   19.12.2018   №  41 -58/VIІ 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій 

Будівництво освітніх установ та закладів

Найменування

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк 

реалізації 

об’єкта 

(рік 

початку і 

завершенн

я)

0617321 7321 0443

Розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

0217363

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Код 

функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

7363

1  Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України за об’єктами  розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури.

у редакції рішення міської ради

від 22.10.2019  № 48 - 3  /VIІ

у тому числі за рахунок

  Обсяг видатків 

наступних 

бюджетних 

періодів для 

завершення 

об’єкта,гривень

Разом видатків 

на поточний 

рік 

 Загальна 

вартість 

об’єкта, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

0490

11



Проект

грн.

усього
у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет Золотоніської міської ради 5730521 4998293 768228 768228

0210000 Виконавчий комітет Золотоніської міської ради 5730521 4998293 768228 768228

0210100 0100 Державне управління 1223300 1206160 17140 17140

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноші на 2019 рік"

7970 7970 7970

0210180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного управління "Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноші на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
479830 479830 0

0210180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного управління "Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської 

ради та її виконавчих органів друкованим засобом 

інформації – редакцією газети «Златокрай» на 2018 – 

2022 роки"

рішення міської ради від 

03.04.2018р. № 33 - 7 /VII
540000 540000 0

0210180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного управління
"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 Держав

рішення міської ради від 

18.04.2019р. № 43 - 46 /VII
44000 44000

0210180 0180 0133

Інша діяльність у сфері державного управління "Програма щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2019 рік"

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 6 /VII
118330 118330 0

0210180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного управління програма “ Призовна дільниця” на 2017-2019 роки рішення міської ради від 

21.12.2017р. № 19 - 12 /VII
33170 24000 9170 9170

0212000 2000 Охорона здоров'я 2054647 2054647 0 0

0212110 2110 Первинна медична допомога населенню 2054647 2054647

0212111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

"Програма розвитку медицини та медичного 

обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 

роки"

рішення міської ради від 

31.05.2016р. № 9 - 9 /VII
1051987 1051987

0212111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих 

на орфанні захворювання на 2018-2020 роки 

рішення міської ради від 

27.07.2018р. № 36 - 4 /VII
396220 396220

0212111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за 

пацієнтами на 2019-2021 роки 

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 9 /VII
255440 255440

2144 0763
'Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет

Програма централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий інсулінозалежний діабет на 2019 рік

рішення міської ради від 

13.06.2019р. № 45 - 2 /VII
351000 351000

0213000 3000 0729 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1385718 1385718 0 0

0213110 3110 0730 84000 84000 0 0

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту

Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді на 2016-2020 роки

рішення міської ради від 

01.12.2015р. № 3 - 9 /VII
84000 84 000,0

0213130 3130 170067 170067 0 0

0213131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми 

"Молодь України"

Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді на 2016-2020 роки

рішення міської ради від 

01.12.2015р. № 3 - 9 /VII
170067 170067

0213160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 12 /VII
36374 36374

0213192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість

Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 12 /VII
340568 340568

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 12 /VII
533209 533209

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Програми підтримка військовослужбовців військової 

служби, які зараховані для проходження служби за 

контрактом, у 2019 році"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 51 /VII
180000 180000

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2019 рік"

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 6 /VII
41500 41500

0215000 5000 Фізична культура і спорт 48580 75580 0 0

0215011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту в 

місті на 2016-2020 роки

рішення міської ради від 

20.12.2016р. № 17 - 17 /VII
34500 34 500,0

0215062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, 

які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку футболу в місті на 2017 -2020 роки
рішення міської ради від 

03.10.2017р. № 28 - 3 /VII
14080 41080

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Розподіл видатків місцевого бюджету на реалізацію міських / регіональних програм1 у 2019 році

Найменування

згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Код 

функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету 

Код 

типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів 

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів  

Найменування місцевої / регіональної програми

Додаток № 6

до рішення міської ради 

"Про міський бюджет  на 2019 рік"                                                                                                       

від   19.12.2018   №  41 - 58  /VIІ

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

вона затверджена

у редакції рішення міської ради

від  22.10.2019 № 48-3/VII

Реалізація державної політики у молодіжній сфері



0217000 7000 Економічна діяльність 1018276 276188 751088 751088

0217350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноші на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
100000 100000 100000

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноші на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
671216 42888 628328 628328

0217630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності

Програма міжнародного співробітництва  на 2019-2022 

роки

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 52 /VII
100000 100000 0

0217640 7640 0470

Заходи з енергозбереження "Програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша 

на 2017-2020 роки роки"

рішення міської ради від 

20.12.2016р. № 17 - 6 /VII
118600 118600 0

0217650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки чи права на неї

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
13760 0 13760 13760

0217670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програмафінансова підтримка комунального 

підприємства "Золотоніський міський центр первинної 

медіко - санітарної допомоги (сімейної медицини)" 

Золотоніської міської ради на 2019 рік"

рішення міської ради від 

26.03.2019р. № 43 - 9 /VII
9000 0 9000 9000

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
14700 14700

0600000 4304400 3527772 776628 776628

0610000 4304400 3527772 776628 776628

0611010 1010 0910
Надання дошкільної освіти "Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
0 0

0611010 1010 0910

Надання дошкільної освіти "Комплексна програма розвитку загальнооосвітніх, 

дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на 

період 2016-2022 років" 

рішення міської ради від 

06.10.2015р. № 54 - 4 /VI
423600 423 600

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
270070 270070 270070

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

"Комплексна програма розвитку загальнооосвітніх, 

дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на 

період 2016-2022 років" 

рішення міської ради від 

06.10.2015р. № 54 - 4 /VI
1392500 1392500

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

"Комплексна програма розвитку загальнооосвітніх, 

дошкільних, позашкільних закладів м. Золотоноша на 

період 2016-2022 років" (безкоштовне харчування учнів 

1-4 класів)

рішення міської ради від 

06.10.2015р. № 54 - 4 /VI
1383200 1383200

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2019 рік"

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 6 /VII
69050 42541 26509 26509

0611090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2019 рік"

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 6 /VII
3000 3000

0611170 1170 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2019 рік"

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 6 /VII
10000 10000

0613033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік (відшкодування 

50% проїзду автотранспортом учнів 1-4 класів)

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 12 /VII
24141 24 141,0

0613140 3140 1040

Надання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-

інвалідам в установах соціального обслуговування

Програма оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді на 2016-2020 роки

рішення міської ради від 

01.12.2015р. № 3 - 9 /VII
245435 245 435

0615031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2019 рік"

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 6 /VII
3355 3 355

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та закладів "Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
750119 750119 750119

0800000 10608901 10368901 240000 240000

0810000 10608901 10368901 240000 240000

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства

"Програми для пільгових категорій населення міста 

Золотоноша на 2017- 2020 роки"

рішення міської ради від 

20.12.2016р. № 17 - 15 /VII
80290 80290

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку

"Програми для пільгових категорій населення міста 

Золотоноша на 2017- 2020 роки"

рішення міської ради від 

20.12.2016р. № 17 - 15 /VII
343700 343700

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

"Програми для пільгових категорій населення міста 

Золотоноша на 2017- 2020 роки"

рішення міської ради від 

20.12.2016р. № 17 - 15 /VII
1755100 1 755 100

0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті   

"Програми для пільгових категорій населення міста 

Золотоноша на 2017- 2020 роки"

рішення міської ради від 

20.12.2016р. № 17 - 15 /VII
38480 38480

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю

Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 12 /VII
8229531 7989531 240000 240000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, 

малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

міста Золотоноші "Турбота" на 2019 рік

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 12 /VII
61800 61800

0817000 7000 Економічна  діяльність 100000 100000 0 0

0817600 7600 100000 100000 0 0

0817630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 

зовнішньоекономічної діяльності

Програма міжнародного співробітництва  на 2019-2022 

роки

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 52 /VII
100000 100000

1000000 795000 0 795000 795000

1010000 795000 0 795000 795000

1011000 1000 Освіта 710000 0 710000 710000

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
710000

710 000 710 000

1014000 4000 Культура і мистецтво 85000 0 85 000 85000

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
85 000

85 000
85000

Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Відділ культури  виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Інші програми та заходи, пов"язані з економічною діяльністю

Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету

Відділ культури  виконавчого комітету Золотоніської міської ради



1200000 18337325 14018525 4278850 4266880

1210000 18337325 14018525 4278850 4266880

1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 9816158 9649865 126343 114373

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 
1291212 1251262 51920 39950

1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду

Програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства м. Золотоноша на 2018-

2020 роки

рішення міської ради від 

04.12.2017р. № 30 - 17 /VII
247396 247396 0 0

1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
17000 17000

1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду

"Програма щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2019 рік"

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 6 /VII
8000 8000

1216014 6014 0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства м. Золотоноша на 2018-

2020 роки

рішення міської ради від 

04.12.2017р. № 30 - 17 /VII
696908 696908

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов"язана з експлуатацією об"єктів 

житлово-комунального господарства

Програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства м. Золотоноша на 2018-

2020 роки

рішення міської ради від 

04.12.2017р. № 30 - 17 /VII
312908 272958 39950 39950

1216030 6030 0620

Організація благоустрою населених пунктів Програма реформування і розвитку житлово-

комунального господарства м. Золотоноша на 2018-

2020 роки

рішення міської ради від 

04.12.2017р. № 30 - 17 /VII
8398603 8398603

1216030 6030 0620

Організація благоустрою населених пунктів "Програма щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2019 рік"

рішення міської ради від 

04.12.2018р. № 41 - 6 /VII
51920 39950 11970 11970

1216030 6030 0620
Організація благоустрою населених пунктів "Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
74423 74423 74423

1217000 7000 Економічна діяльність 8521167 4368660 4152507 4152507

1217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноша на 2019 рік"
рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
333977 333977 333977

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

"Програма утримання та ремонту доріг комунальної 

власності у м.Золотоноша на 2018 – 2020 роки"

рішення міської ради від 

20.12.2017р. № 30 - 60 /VII
4368660 4368660 0

1217670 7670 0470
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

"Програма соціально-економічного розвитку м. 

Золотоноші на 2019 рік"

рішення міської ради від 

19.12.2018р. № 41 - 57 /VII
3818530 3818530 3818530

Х Х Х УСЬОГО Х Х 34045626 27915198 6858706 6846736

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради

1 
 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України.

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                 Н. О. Сьомак



Проект

у редакції рішення міської ради

від 22.10.2019  № 48 - 3  /VIІ

1 2 3

1
Охорона та раціональне використання природних ресурсів

468 300,00

1.1

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення  відходів (п. 74-1  Постанови № 1147 від 

17.09.1996р)
149 986,00

1.2
Заходи з озеленення міст і сіл (проведення робіт по боротьбі з 

омелою)(п. 47 Постанови № 1147 від 17.09.1996р)
288 916,00

1.3

Наукові дослідження , проектні та проектно-конструкторські  

розроблення, що охоплюють зазначені у переліку 

природоохоронні заходи (п.78 Постанови КМУ від 17.09.1996 р. 

№ 1147) 29 398,00

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 468 300,00

Секретар ради Н. О. Сьомак

Додаток № 7

до рішення міської ради 

"Про міський бюджет  на 2019 рік"                                                                                                       

від   19.12.2018   №  41 - 58/VIІ

ПЕРЕЛІК

 природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони  

№ п.п Назва  заходів
Обсяг,

грн.


