
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.04.2020 № 105 

м. Золотоноша 

 

Про погодження внесення змін до 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” 

(23203100000) 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” (23203100000) зі змінами, 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 24.12.2019 № 49-16/VIІ „Про міський бюджет м. 

Золотоноша на 2020 рік” (23203100000) зі змінами 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 ________ 2020 № ____________ 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VIІ 

„Про міський бюджет м. Золотоноша на 2020 рік” 

(23203100000) зі змінами 

 

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 24.12.2019 № 49-16/VIІ 

„Про міський бюджет м. Золотоноша на 2020 рік”(23203100000) зі змінами, а 

саме: 

 

1.1. Пункти 1, 2, 3, 4, 5  викласти у новій редакції: 

“1. Визначити на 2020 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 210098983,00 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 204416383,00 гривень, доходи 

спеціального фонду міського бюджету 5682600,00 гривень, у тому числі 

бюджету розвитку 3300000,00 гривень згідно з додатком 1; 

- видатки міського бюджету у сумі  215923704,32 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 199709743,32 гривень, видатки 

спеціального фонду міського бюджету 16213961,00 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету 4706639,68 гривень 

згідно з додатком 2; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 

10531361,00 гривень згідно з додатком 2. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 199709743,32 

гривень та спеціальному фонду 16213961,00 гривень згідно з додатком 3. 

3. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 

№ 4. 



4. Затвердити на 2020 рік  перелік об’єктів виробничої, комунальної та 

соціальної інфраструктури, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за 

рахунок коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію, згідно з додатком № 5. 

5.  Затвердити  розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 44676219,00 гривень згідно з додатком № 

6. ” 

 

2. У додатках до рішення: 

2.1. Додатки 2, 3, 4, 6  до рішення міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VIІ 

„Про міський бюджет м. Золотоноша на 2020 рік”(23203100000) викласти у 

новій редакції (додаються). 

2.2. Додаток 1, 5, 7 до рішення міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VIІ 

„Про міський бюджет м. Золотоноша на 2020 рік ”(23203100000)   залишити без 

змін. 

3.  Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

опублікувати дане рішення в міській газеті “Златокрай” та на офіційному сайті 

міської ради (www.zolo.gov.ua) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його 

прийняття. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності  (Неліна І. І.),  та  міського голову 

Войцехівського В.О. 

 

 

Міський голова                                                      В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коваленко23762 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://www.zolo.gov.ua/


Проект 

Додаток  

до рішення міської ради 

від 16.04.2020  №  52 - 43 /VIІ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення міської ради  

“Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VII “Про міський 

бюджет м. Золотоноша на 2020 рік”(23203100000) зі змінами.  

 

Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до 

міського бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю внесення змін за рахунок розподілу 

вільного залишку коштів міського бюджету станом на 1 січня 2020 року, та в частині  

перерозподілу коштів в межах їх загального обсягу, трансфертів з державного бюджету 

відповідно до клопотань головних  розпорядників коштів.  

Зокрема внесені зміни: 

 

І РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ 

За рахунок вільного залишку коштів загального фонду в сумі 229262,44 грн. 

збільшуються призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на в сумі 

229262,44 грн., а саме: 

1.1. За зверненням головного розпорядника коштів фінансового управління (вільні 

залишки загального фонду) збільшити видатки споживання загального фонду в сумі – 

200000,00 грн., а саме: 

по КПКВКМБ 3719770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” +200000,00 грн. 

(субвенція КНП "Золотоніська РБЛ" Золотоніської районної ради на умовах 

співфінансування для преміювання працівників (63 особи), задіяних у боротьбі з COVID - 

19). 

 

ІІ.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

2.1. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету 

здійснити перерозподіл: 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0218110 “Заходи 

із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” у сумі 

+103748,00 грн. (На придбання засобів індивідуального захисту на період карантину);  

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” у сумі -100000,00 грн. за рахунок 

невикористаних коштів міської “Програми щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2020 рік”;  

та за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0219800 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів” у сумі -3748,00 грн. (Черкаському обласному 

лабораторному центру МОЗ  для закупівлі Золотоніському лабораторному відділенню 

засобів індивідуального захисту)”;  

2.2. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл 

по Програмі реформування  і розвитку  житлово – комунального господарства м.Золотоноша 

на 2018-2020 роки: 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1216017 “'Інша 

діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства” у сумі 

+87572,00 грн. (Оплата видатків на проведенням заходів, пов’язаних із експлуатацією 

об’єктів комунального господарства  міста);  



збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” у сумі 

+110400,00 грн. (Придбання  світлодіодних світлофорів (транспортних та пішохідних) для 

заміни  існуючих  та встановлення нових )”;  

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” у сумі -197972,00 грн. (Утримання 

об’єктів благоустрою: послуги  з озеленення територій  та утримання зелених насаджень)”.  

 

ІII. Зміни за рахунок трансфертів: 

3.1. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0611020 

“Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” в сумі +500000,00 грн. (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 (поточний ремонт санвузлів ЗОШ №6,гімназії ім. С.Д.Скляренка та оплата робіт по 

обробці дерев'яний конструкцій горища СШІТ №2); 

за рахунок зменшення видатки розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))” у сумі -500000,00 грн. (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). 

 

 

 

Начальник міського фінансового управління                                                   О. В. Коваленко 
 


