
 

 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   _21.10.2020 № _54 – 115 /VII_  

                        м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконання міського бюджету за  9 місяців 2020 року 

 

 

Заслухавши звіт виконкому про виконання міського бюджету                  

за 9 місяців 2020 року, враховуючи висновок постійної комісії міської ради 

з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності, міська рада відмічає, що 

структурними підрозділами міськвиконкому та фінансовим управлінням 

проведена відповідна робота щодо виконання бюджету, поліпшення 

соціально – економічної ситуації в місті. 

За звітний період до міського бюджету надійшло доходів 157 855,6 

тис. грн., з них: до загального фонду – 155 561,7 тис. грн., або 98,6% 

затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, 

до спеціального фонду – 2 293,9 тис. грн.  

У складі доходів міського бюджету: 

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –                    

112 336,1 тис. грн. (98,1%); 

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –                  

2 293,9 тис. грн. (50,9%); 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 

рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 1 949,0 тис. грн., або 

100%;  

субвенції з державного бюджету – 41 276,6 тис. грн., у тому числі: 

- освітня субвенція з державного бюджету – 28 650,9 тис. грн., або 

100%;  

- медична субвенція з державного бюджету – 5 701,3 тис. грн., або 

100%; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

3 132,4 тис. грн., або 100%; 

субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет) – 3 792,0 тис. 

грн., з них по загальному фонду: 
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- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 927,3 тис. грн., або 

100%; 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 131,9 тис. грн., 

або 100%;  

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 240,5 тис. грн., або 100%;  

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 958,6 тис. грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (на 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 149,0 тис. грн., або 

100%;  

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 830,3 тис. грн., або 100%; 

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 203,9 тис. грн. або 100%; 

Інші субвенції з місцевого бюджету  по загальному фонду –  350,5 

тис. грн., в тому числі: 

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим 

внаслідок ЧАЕС – 192,6 тис. грн.; 

інші субвенції з місцевого бюджету (інсулін) – 91,6 тис. грн.; 

на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту 

науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук – 14,0 

тис. грн.; 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування – 13,0 тис. грн.; 

          на виконання комплексної програми, щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції, родин Героїв 

Небесної Сотні, постраждалих під час Революції Гідності та бійців-

добровольців на 2018-2022 р.р. (санаторне лікування учасників 

антитерористичної операції в межах санаторних закладів області на умовах 

співфінансування з місцевими бюджетами ) – 12,0 тис. грн.; 

на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 10,8 тис. 

грн.; 

          виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і 

репресованим, які проживають на території області – 7,5 тис. грн.; 



 

3 

на санітарне лікування учасників антитерористичної операції в 

мережі санітарних закладів області – 6,0 тис. грн.; 

на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення 

хворих із трансплантованими органами – 2,8 тис. грн.; 

на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи – 0,2 тис. грн. 

 

 

          Видатки міського бюджету проведені у сумі 149 148,0 тис. грн., у 

тому числі: по загальному фонду – 137 089,7 тис. грн., або 91,6% до 

затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, 

по спеціальному –  12 058,3 тис. грн. 

У складі спеціального фонду видатки: 

власних надходжень бюджетних установ – 1767,0 тис. грн.; 

бюджету  розвитку – 10 224,7  тис. грн.; 

ФОНПС – 66,6 тис. грн. 

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні 

трансферти з міського бюджету Золотоніському районному бюджету у 

сумі 7 156,0 тис. грн. (при плані – 7 777,2 тис. грн.) або 92,0% до 

затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, а 

саме: 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на 

утримання  вторинної медичної допомоги населенню КНП «Золотоніська 

РБЛ») – 5 701,3 тис. грн; 

- на утримання об’єктів спільного користування та ліквідацію 

негативних наслідків діяльності –  1254,7 тис. грн. (на відшкодування 

енергоносіїв) 

- інші субвенції з Золотоніського місцевого бюджету (субвенція КНП 

"Золотоніська РБЛ" Золотоніської районної ради на умовах 

співфінансування для преміювання працівників (63 особи), задіяних у 

боротьбі з COVID - 19) в сумі 200,0 тис. грн. 

За звітний період по спеціальному фонду перераховано міжбюджетні 

трансферти з Золотоніського міського бюджету Золотоніському районному 

бюджету у сумі 325,0 тис. грн. (субвенція КНП "Золотоніська РБЛ" 

Золотоніської районної ради для придбання апарату штучної вентиляції 

легень). 

Крім того, перераховано субвенцію з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально – економічного 

розвитку регіонів  по загальному фонду в сумі – 55,0 тис. грн. та по 

спеціальному фонду в сумі – 20,0 тис. грн. 

У звітному періоді повернуто до спеціального фонду міського 

бюджету кредитів, наданих у минулі роки для кредитування громадян на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла  у сумі 5,3 тис. грн. 
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Відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу  України, керуючись п.  

23  ч.  1  ст.  26  Закону  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада  вирішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців  

2020 року: 

загального фонду по доходах у сумі 155 561,7 тис. грн., по видатках 

– 137 089,7 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  

в сумі  18 472,0 тис. грн.; 

спеціального фонду по доходах у сумі  2 293,9 тис. грн., по   

видатках – 12 058,3  тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 5,3 тис. грн., з 

перевищенням видатків  над  доходами  (дефіцитом)  у сумі 9 759,1 тис. 

грн. 

 

 

Міський голова                                                                 В.О. Войцехівський 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник  юридичного відділу               Д.В. Сизько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко 23762 


