
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від   _23.06.2020 № _53-2/VII_  

                        м. Золотоноша 

 

Про звіт про виконання міського бюджету за  І квартал 2020 року 

 

 

Заслухавши звіт виконкому про виконання міського бюджету                  

за І квартал 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 53 394,4 

тис. грн., з них: до загального фонду – 52 546,1 тис. грн., або 104,4% 

затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, 

до спеціального фонду – 848,3 тис. грн.  

У складі доходів міського бюджету: 

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –                    

37 497,6 тис. грн. (106,3%); 

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –                  

848,3 тис. грн. (141,8%); 

- 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 – 649,7 тис. грн., або 

100%;  

субвенції з державного бюджету – 13 820,5 тис. грн., у тому числі: 

- освітня субвенція з державного бюджету – 8 119,2 тис. грн., або 100%;  

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

100%; 

субвенції з місцевого бюджету (державний бюджет) – 578,3 тис. грн., 

з них по загальному фонду: 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 309,1 тис. грн., або 

100%; 
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- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 32,3 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%;  

Інші субвенції з місцевого бюджету  по загальному фонду –  87,9 тис. 

грн., в тому числі: 

пільги на медичне обслуговування, громадянам постраждалим 

внаслідок ЧАЕС – 64,2 тис. грн.; 

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, 

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування – 11,7 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 – 7,0 тис. 

грн.; 

на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення 

хворих із трансплантованими органами – 2,9 тис. грн.; 

виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в'язням і 

репресованим, які проживають на території області – 2,1 тис. грн. 

          Видатки міського бюджету проведені у сумі 50 169,7 тис. грн., у тому 

числі: по загальному фонду – 47 710,2 тис. грн., або 77,9% до 

затвердженого розписом на звітний період з урахуванням внесених змін, 

по спеціальному –  2 459,5   тис. грн. 

У складі спеціального фонду видатки: 

власних надходжень бюджетних установ – 552,0 тис. грн.; 

бюджету  розвитку – 1 870,7  тис. грн.; 

ФОНПС – 36,8 тис. грн. 

За звітний період по загальному фонду перераховано міжбюджетні 

трансферти  з Золотоніського міського бюджету Золотоніському 

районному бюджету у сумі 6 428,1 тис. грн. (при плані – 6 981,9 тис. грн.), 

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 –  671,8 тис. грн., (на відшкодування 

енергоносіїв – 671,8 тис. грн.) 

-  на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів 

(субвенція з місцевого бюджету державному бюджету) – 55,0 тис. грн. 
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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 1,7 тис. грн. 

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 I квартал  

2020 року: 

загального фонду по доходах у сумі 52 546,1 тис. грн., по видатках – 

47 710,2 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками (профіцитом)  в 

сумі  4 835,9 тис. грн.; 

спеціального фонду по доходах у сумі  848,3 тис. грн., по   видатках 

– 2 459,5 тис. грн., кредитуванню – - (“мінус”) 1,7 тис. грн., з 

перевищенням видатків  над  доходами  (дефіцитом)  у сумі 1 609,5 тис. 

грн. 

 

 

Міський голова                                                                 В.О. Войцехівський 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник  юридичного відділу               Д.В. Сизько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко 23762 


