
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 19.06.2020 № 158 

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 212140865,00 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 206458265,00 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  217994848,32 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 201265732,32 гривень, видатки 

спеціального фонду міського бюджету 16729116,00 гривень; 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету 5192532,68 гривень 

згідно з додатком 2; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 

11046516,00 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 201265732,32 

гривень та спеціальному фонду 16729116,00 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 49846967,00 гривень згідно з додатком 

6.” 

2. У додатках до рішення: 

2.1. Додатки 1, 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 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  (Нелін І.І.) та міського голову 

Войцехівського В.О. 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник  юридичного відділу     Д.В. Сизько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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://www.zolo.gov.ua/


Проект                                                                                                                                            

До рішення міської ради 

від 23.06.2020  №  53 - 6 /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 та 

обласного бюджетів відповідно до клопотань головних  розпорядників коштів.  

Зокрема внесені зміни: 

 

І РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ 

За рахунок вільного залишку коштів загального фонду збільшуються призначення 

головним розпорядникам коштів міського бюджету на 29262,44 грн., а саме: 

1.1. За звернення головного розпорядника коштів фінансового управління (вільні 

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

29262,00 грн. та кошти спрямовуються по: 

КПКВКМБ 3718700 “Резервний фонд” +29262,00 грн.; 

 

ІІ.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

2.1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл, 

а саме: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПКВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання” у сумі +344700,00 грн. (Придбання вільновихрового насосного агрегату 

АСВН 25/20 з електродвигуном АИР 100L4 та з комплектом ЗВЧ +75480,00грн., 

електродвигуна  HOYER 30 кВт +78858,00 грн., роторного блоку  DI 60 +133705,00 грн. та 

капітальний ремонт компресорного обладнання (гвинтового блоку повітродуйки) 

+56657,00грн.);  

по КПКВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів”: 

збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +10098,00 грн. (Придбання 

елементів дитячого майданчика (щит баскетбольний одинарний – 1 шт. балансир малий Diso 

– 1 шт));  

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) у сумі +49900,00 грн. (Придбання  комплексу ігрового дитячого  КС 2-6);  

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по відділу освіти по по 

КПКВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” у сумі -404698,00 грн. (Оплата природного 

газу (економія коштів)).  
2.2. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл в 

межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1210160 

“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах” в сумі +9280,00 грн. (Придбання запчастин до 

службових автомобілів); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 1216017 

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



сумі -9280,00 грн. (Оплата видатків на проведенням заходів, пов’язаних із експлуатацією 

об’єктів комунального господарства  міста); 

2.3. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл в 

межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку)  по КПВКВМБ 1217330 “Будівництво інших об`єктів комунальної власності” в 

сумі +9450,00 грн. (Реконструкція  асфальтобетонного  покриття частини по вулиці  

Шевченка  (від  ПК3+25 до ПК5+36) в м. Золотоноша Черкаської області, в т.ч. виготовлення 

ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 1217461 

“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету” у сумі -9450,00 грн. (Утримання  дорожнього покриття вулиць 

міста  (поточний ремонт, тощо)); 

2.4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл в 

межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1216013 

“Забезпечення  діяльності водопровідно – каналізаційного господарства” в сумі +49978,00 

грн. (Послуги з влаштування поливочного водопроводу); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі -49978,00 грн. (Послуги з утримання 

об’єктів благоустрою); 

2.5. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл, 

а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1210160 

“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах” в сумі +6223,00 грн. (Проведення  поточного ремонту 

УЖКГ в орендованому приміщенні за адресою м. Золотоноша вул. Садовий проїзд, 8); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по виконавчому 

комітету по КПВКМБ 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах” у сумі   - 6223,00 грн. (Інші 

поточні видатки (економія коштів)); 

2.6. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл в 

межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку)  по КПВКВМБ 1216090 “Інша діяльність у сфері житлово – комунального 

господарства” в сумі +88432,00 грн. (Оплату вартості капітального ремонту 

мінінавантажувача  AVANT M745 EZMCT); 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання” у сумі -88432,00 грн. (Оплату вартості капітального ремонту 

мінінавантажувача  AVANT M745 EZMCT); 

2.7. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл в 

межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” в сумі +26934,00 грн. (Поточний  ремонт  

асфальтобетонного покриття  дворового заїзду  до гуртожитку по вул. Обухова, 50 м. 

Золотоноша Черкаської області); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 1217461 

“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету” у сумі -26934,00 грн. (Утримання  дорожнього покриття вулиць 

міста  (поточний ремонт, тощо)); 



2.8. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл в 

межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 1218110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі +89924,00 грн. (Капітальний ремонт 

пасажирських ліфтів ЛП320/9 реєстр. №2867 (І під’їзд) і №2868 (2 під’їзд) в ж/б по вул. 

Шевченка, 109 в  Золотоноша); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 1216017 

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

сумі -21462,00 грн. (Оплата видатків на проведенням заходів, пов’язаних із експлуатацією 

об’єктів комунального господарства  міста); 

та за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

3718700 “Резервний фонд” у сумі -68462,00 грн. по головному розпоряднику коштів 

фінансовому управлінню; 

2.9. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл в 

межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1210160 

“'Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах” в сумі +16000,00 грн. (Розробка та впровадження 

інтернет- орієнтованого програмного забезпечення, в т.ч. розробка веб - сайта); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі -16000,00 грн. (Послуги з утримання 

об’єктів благоустрою); 

2.10. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл 

в межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1217461 

“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету” в сумі +2500,00 грн. (Придбання   Еврокуба 100 л б/в для 

перевезення емульсії бітумної); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 1216017 

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

сумі -2500,00 грн. (Оплата видатків на проведенням заходів, пов’язаних із експлуатацією 

об’єктів комунального господарства  міста); 

2.11. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1011100 “Надання 

спеціальної освіти мистецькими школами” в сумі +475312,00 грн. (Оплата праці  

+389600,00грн. та нарахування на заробітну плату  +85712,00 грн.);  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1014030 

“Забезпечення діяльності бібліотек” в сумі +7320,00 грн. (Оплата праці  +6000,00грн. та 

нарахування на заробітну плату  +1320,00 грн.); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1014081 

“Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва” в сумі +15860,00 

грн. (Оплата праці  +13000,00грн. та нарахування на заробітну плату  +2860,00 грн.); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 1014060 

“Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів” у сумі -498492,00 грн. (Економія: Оплата праці -408600,00грн. та 

нарахування на заробітну плату -89892,00 грн.); 

2.12. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН здійснити 

перерозподіл, а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0813104 

“Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 



самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” в сумі +72000,00 

грн. (Придбання велосипедів соціальним робітникам в кількості 16 шт. для поліпшення 

якості та зручності надання соціальних послуг);  

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по відділу освіти по 

КПВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” у сумі -72000,00 грн. (Оплата природного 

газу); 

2.13. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету 

здійснити перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0217363 

“Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій” в сумі +49737,00 грн. (Розроблення техніко-

економічного обгрунтування щодо визначення доцільності та обсягів земляних та 

планувальних робіт для розміщення індустріального парку «Золотоноша»);  

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по КПВКМБ 0217350 “Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)” у сумі -49737,00 грн. (Розроблення схем планування 

та забудови територій (містобудівної документації); 

2.14. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0611010 “Надання 

дошкільної освіти” в сумі +339000,00 грн. (Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

+51500,00грн., поточний ремонт покрівлі  ЗДО «Калинка» +200000,00 грн., поточний ремонт 

покрівлі  ЗДО «Веселка» +25000,00 грн. та інші поточні видатки  +62500,00 грн.);  

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 +12120,00 грн. (Медикаменти та 

перев'язувальні матеріали +6060,00грн. та інші поточні видатки  +6060,00 грн.); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0611090 “Надання 

позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” 

в сумі +2020,00 грн. (Медикаменти та перев'язувальні матеріали +2020,00грн.); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 0611010 

“Надання дошкільної освіти” у сумі - 351120,00 грн. (Оплата природного газу); 

та за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 

0611090 “Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми” у сумі - 2020,00 грн. (Оплата природного газу); 

2.15. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” в сумі 

+154735,00 грн. (ПКД та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних та 

частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул.Благовіщенській,96-А м.Золотоноша Черкаської 

області»); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКМБ 0613140 

“Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)” у сумі -154735,00 грн. (Продукти харчування (економія коштів)); 

2.16. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме:  

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” в сумі 



+56600,00 грн. (Придбання мармітної лінії гарячої та холодної роздачі, кондитерської 

холодної вітрини, параконвектомату, холодильників, морозильної камери, електропечі, 

слайсеру, мийки для посуду, електроплити для ЗОШ №6 (співфінансування 30% харчоблок) 

+ 47400,00 грн. та Придбання овочерізки та холодильного стола в СШІТ №2 

(співфінансування 30% харчоблок) + 9200,00 грн); 

за рахунок зменшення видатків 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 -56600,00 грн. («Капітальний ремонт харчоблоку з придбанням 

обладнання у Золотоніській загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів №6 Золотоніської міської 

ради Черкаської обл.»); 

2.17. 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 +207931,00 грн. (Придбання дидактичних 

матеріалів та меблів (співфінансування 30% НУШ)); 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” в сумі 

+53042,00 грн. (Придбання комп’ютерного обладнання (співфінансування 30% НУШ)); 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по КПВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” у сумі                    - 

260973,00 грн. (Оплата природного газу); 
 

ІII. Зміни за рахунок трансфертів в міжсесійний період: 

3.1 Відповідно до довідки управління освіти і науки Черкаської ОДА від 08.05.2020 

№ 21 та за зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти збільшити призначення 

загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41051200 

„Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі + 

121115,00 грн. та збільшити по відділу освіти(субвенція з обласного бюджету): 

видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0611010 „Надання дошкільної 

освіти” в сумі + 37194,00 грн. в т. ч. оплата праці  +19991,00грн., нарахування на заробітну 

плату  +4399,00 грн. та інші поточні видатки -24390,00 грн.; 

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 +53175,00 грн. в т. ч. оплата праці  

+36551,00грн., нарахування на заробітну плату  +8041,00 грн. та інші поточні видатки -

44592,00 грн; 

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

КПКВКМБ 0611010 „Надання дошкільної освіти” в сумі + 18297,00 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 + 12449,00 

грн. 
(Рішення виконавчого комітету від 14.05.2020р. № 126) 

 

3.2 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. 

 

3.3 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. 
 (Рішення виконавчого комітету від 05.06.2020р. № 140) 
 

 

 

Начальник міського фінансового управління                                               О. В. Коваленко 
 



Проект

у редакції рішення міської ради

від  08.05.2020 № 52-54/VII

(код бюджету)

1 2 3

1
Охорона та раціональне використання природних ресурсів

202 508,00

1.1

Придбання лабораторного приладу для аналізу параметрів води з 

магнітною мішалкою PL-700ALS 

(п. 17 Постанови КМУ від  17.09.1996р. №1147)

29 820,00

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

омелою)(п. 47 Постанови № 1147 від 17.09.1996р)
143 290,00

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 202 508,00

Секретар ради Н. О. Сьомак

Додаток № 7

до рішення міської ради 

"Про міський бюджет м. 

Золотоноша на 2020 рік"                            

від   24.12.2019   №  49 - 16 /VIІ

ПЕРЕЛІК

 природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони  

навколишнього природного середовища в 2020 році

№ п.п Назва  заходів
Обсяг,

грн.

23203100000


