
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 27.02. 2020 № 49 

м. Золотоноша 

 

Про погодження проєкту рішення міської ради „Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VIІ „Про міський бюджет  

м. Золотоноша на 2020 рік” (23203000000) зі змінами 

 

Заслухавши доповідь фінансового управління про погодження внесення 

змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VIІ „Про міський бюджет 

м. Золотоноша на 2020 рік” (23203000000) зі змінами, відповідно до ч. 7 ст. 23 

та 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 проєкт рішення міської ради „Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VIІ „Про міський бюджет  

м. Золотоноша на 2020 рік” (23203000000) зі змінами, а саме: 

1.1. Відповідно до розпорядження КМУ від 12 лютого 2020 р. № 116-р 

„Про розподіл та перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у 2020 році” за 

зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти збільшити доходну 

частину загального фонду „Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам” код доходів 41033900 в сумі + 2116800,00 грн.: 

збільшити 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” в сумі + 2116800,00 грн., в т.ч. 

КЕКВ 2111 „Заробітна плата” + 1735082,00 грн. та КЕКВ 2120 „Нарахування  

на оплату праці” + 381718,00грн.; 

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти по 

об’єкту „Реконструкція стадіону дитячої юнацької спортивної школи по вул. 

Черкаська, 5 в місті Золотоноша, Черкаської області” на загальну суму – 

8090349,00 грн. здійснити перерозподіл в межах річних призначень для 

забезпечення співфінансування (30% власних коштів міського бюджету в сумі 

2427105,00 грн.): 



збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (передача із 

загального фонду до бюджету розвитку) та внести зміни до Переліку об’єктів, 

видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету 

розвитку по КПВКВМБ 0619750 „Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів” у сумі +2427105,00 грн. 

(Реконструкція стадіону дитячої юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 

5 в місті Золотоноша, Черкаської області (співфінансування 30% власних 

коштів міського бюджету); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду міського 

бюджету по КПВКМБ 0611020 „Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами” в сумі - 2116800,00 грн., в т.ч. КЕКВ 2111 „Заробітна плата” - 

1735082,00 грн. та КЕКВ 2120 „Нарахування  на оплату праці” - 

381718,00грн.;  

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду міського 

бюджету по КПВКМБ 0611010 „Надання дошкільної освіти” КЕКВ 2230 

„Продукти харчування” в сумі - 310305,00 грн.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

(Коваленко О. В.). 

 

 

 

Міський голова                                                 В.О. Войцехівський 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко 23762 


