
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 05.06. 2020 № 140 

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 освіти і науки Черкаської ОДА від 

01.06.2020 № 26 та за зверненням головного розпорядника коштів відділу 

освіти збільшити призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

бюджетам по коду доходів 41051100 „Субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворились на початок 

бюджетного періоду(Ремонт та придбання обладнання для їдалень 

(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти)” в сумі + 131900,00 грн. та 

збільшити по відділу освіти: 

видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) 

по КПКВКМБ 0611020 „Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))” в сумі + 131900,00 грн. 

1.2 Відповідно до довідки управління освіти і науки Черкаської ОДА від 

19.05.2020 № 22, довідки управління освіти і науки Черкаської ОДА від 

28.05.2020 № 25 та за зверненням головного розпорядника коштів відділу 

освіти збільшити призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

бюджетам по коду доходів 41051400 „Субвенція з місцевого бюджету на 



забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова 

українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в 

сумі + 958586,00 грн. та збільшити по відділу освіти: 

видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0611020 „Надання 

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

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” в сумі +585173,00 грн.; 

видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) 

по КПКВКМБ 0611020 „Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))” в сумі + 373413,00 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 


