
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 23.09. 2021 № 419 

м. Золотоноша 

 

Про погодження внесення змін до рішення міської ради „Про внесення змін до 

рішення міської ради від 22.12.2020 № 2-62/VIІ „Про бюджет Золотоніської 

міської територіальної громади на 2021 рік”(23565000000) зі змінами 

 

Заслухавши доповідь фінансового управління про погодження внесення 

змін до рішення міської ради від 22.12.2020 № 2-62/VIІ „Про бюджет 

Золотоніської міської територіальної громади на 2021 рік”(23565000000) 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 22.12.2020 № 2-62/VIІ „Про бюджет Золотоніської 

міської територіальної громади на 2021 рік”(23565000000) зі змінами, а саме: 

- відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 27.08.2021 № 450 та 

за зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти збільшити річні 

призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по 

коду доходів 41051400 „Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі +222286,00 грн. та 

збільшити видатки споживання загального фонду по відділу освіти по 

КПКВКМБ 0611182 „Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” в сумі 

+222286,00 грн.; 

- відповідно до довідки Золотоніського управління Державної 

казначейської служби України Черкаської області від 31.08.2021р. та за 

зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ збільшити річні 

призначення загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам по 

коду доходів 41032300 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально–

культурної сфери” в сумі + 35000000,00 грн. та збільшити видатки розвитку 

(передача із загального фонду до бюджету розвитку) по КПКВКМБ 1217380 

“Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного 



бюджету” в сумі + 35000000,00 грн. („Реконструкція самоплинного та 

напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша 

Черкаської області” ІІ черга, в т.ч. здійснення авторського та технічного 

нагляду, коригування проектно – кошторисної документації і проходження 

експертизи  проектно – кошторисної документації); 

- відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 03.09.2021 № 467 та 

за зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН збільшити річні 

призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по 

коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету (Компенсійні 

виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування 

автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування)” в сумі + 1299,00 

грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по УП та СЗН по 

КПКВКМБ 0813171 „Компенсійні виплати особам з інвалідністю на бензин, 

ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування”  в сумі + 1299,00 грн.; 

- відповідно до довідки департаменту будівництва Черкаської ОДА від 

09.09.2021 № 150С/1 та за зверненням головного розпорядника коштів відділу 

освіти збільшити річні призначення спеціального фонду з обласного бюджету 

місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого 

бюджету (“Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків 

ЗОШ №6 по вул. Благовіщенській, 96-А в м. Золотоноша Черкаської області»за 

бюджетною програмою „Спроможна школа для кращих результатів”)” в сумі + 

100000,00 грн. та збільшити видатки споживання спеціального фонду по відділу 

освіти по КПКВКМБ 0611171 „Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми „Спроможна школа для кращих результатів”  в сумі + 100000,00 грн.; 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та на фінансове управління (Коваленко О. В.). 

 

 

 

Перший заступник міського голови     Олег МАСЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Олена Коваленко 23762 


