
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 29.04. 2020 № 114 

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, а саме: 

1.1 Відповідно до довідки управління охорони здоров’я  Черкаської 

ОДА від 27.04.2020 № 1891/02/12-01-18 та за зверненням головного 

розпорядника коштів виконавчого комітету зменшити призначення загального 

фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41051600 

„Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет)” та зменшити 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 - 

91628,00 грн. 

1.2 Відповідно до довідки управління охорони здоров’я  Черкаської 

ОДА від 27.04.2020 № 1892/02/12-01-18 та за зверненням головного 

розпорядника коштів виконавчого комітету збільшити річні призначення 

загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 

41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету(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 +91628,00 грн. 

1.3 Відповідно до довідки управління охорони здоров’я  Черкаської 

ОДА від 23.04.2020 № 1873/02/12-01-18 та за зверненням головного 

розпорядника коштів виконавчого комітету збільшити річні призначення 

загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 

41055000 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів  та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету(лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та 

нецукровий діабет десмопресином)” та збільшити видатки споживання 

загального фонду по виконавчому комітету по КПКВКМБ 0212144 

„Централізовані заходи з лікування хворих на  цукровий та нецукровий діабет ” 

в сумі +830281,00 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 


