
Додаток 7
до рішення міської ради
"Про  бюджет Золотоніської міської                 
територіальної громади на 2021 рік"                
 від   22.12.2020   № 2 -62 /VIІI 
у редакції рішення міської ради 
від 22.06.2021  № 9- 20 /VIII

(код бюджету)

1 2 3

1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 412,204.00

1.1 Заходи з озеленення міст і сіл (проведення робіт по боротьбі з 
омелою)(п. 47 Постанови № 1147 від 17.09.1996р)

179,027.00

1.2 Придбання комплекту системи аерації (аератори Аква-Лайн-М-59  
м.п. зі з’єднувальними деталями та опуском) 159,764.00

1.3
Забезпечення екологічно безпечного збирання, превезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 
захоронення відходів

49,737.00

1.2.5.4

Придбання  насосного та технологічного  обладнання  для заміни 
такого, що використало  свої технічні  можливості на 
комунальних каналізаційних  системах, установок , обладнання … 
(п. 2 Постанови КМУ від  17.09.1996р. №1147)

23,676.00

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 412,204.00

Секретар ради Наталія СЬОМАК

ПЕРЕЛІК
 природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони  

навколишнього природного середовища в 2021 році

№ п.п Назва  заходів Обсяг,
грн.

23565000000
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Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Коробівської сільської ради

Золотоніський ДНЗ «Берізка» 

Золотоніський ДНЗ «Струмочок» 
Золотоніський ДНЗ «Ромашка» 

Золотоніський ДНЗ «Калина» 

Золотоніський ДНЗ «Веселка» 

Коробівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад"
Крупський  навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
–дошкільний навчальний  заклад»
Золотоніська спеціалізована школа  №1 
Золотоніська спеціалізована школа  №2  інформаційних технологій
Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
Золотоніська гімназія ім. С. Д. Скляренка

Дитячий садок «Струмок» с. Коробівка

Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 
Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 

Щербинівський фельдшерський пункт
Комунальне підприємство Золотоніський міський центр первинної медико- санітарної 
допомоги (сімейної медицини)

Кединогорський фельдшерський пункт
Кропивнянський фельдшерський пункт
Крупський фельдшерський пункт
Хвилово-сорочинський фельдшерський пункт

ДНЗ «Берізка» Благоданівської сільської ради
Дошкільний підрозділ Деньгівського навчально-виховного комплексу „загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад”

Благодатнівська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім Г.П.Берези
Деньгівський навчально- виховний комплекс „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад”

Додаток 8

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Деньгівської сільської ради

Перелік 

Повна назва установ та закладів

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Благоданівської сільської ради

 бюджетних установ та закладів, які з 01.01.2021 утримуються з бюджету Золотоніської 
міської територіальної громади, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, 

визначеного Бюджетним кодексом України
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Фельдшерський пункт с. Синьооківка
Фельдшерський пункт с. Ковтуни
Фельдшерський пункт с. Мицалівка
Фельдшерський пункт с. Богуславець
Фельдшерський пункт с. Софіївка

Амбулаторія  загальної практики-сімейної медицини с. Дмитрівка
Фельдшерсько-акушерський пункт  с. Вознесенське
Фельдшерсько-акушерський пункт  с. Гладківщина
Фельдшерсько-акушерський пункт с. Антипівка
Фельдшерсько-акушерський пункт  с. Вільхи
Фельдшерський пункт с. Шабельники

Щербинівська сільська бібліотека 
Районний будинок культури

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Бубнівська Слобідка
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Драбівці
Амбулаторія  загальної практики-сімейної медицини с. Піщане
Амбулаторія  загальної практики-сімейної медицини с. Нова Дмитрівка

Коробівська сільська бібліотека
Кропивнянська сільська бібліотека 

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини  № 4
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Домантове
Амбулаторія  загальної практики-сімейної медицини с-ще Пальміра

Крупська сільська бібліотека 

КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня”

Маліївська сільська бібліотека 

Фізкультурно - оздоровчий клуб "Колос"

Хвилово-сорочинська сільська бібліотека 

Дитячо-юнацька спортивна школа
Золотоніський центр соціальної допомоги
Міський будинок культури ім. Т. Г. Шевченка
Золотоніська міська бібліотека 

Деньгівська сільська бібліотека
Кединогорська сільська бібліотека

Золотоніський краєзнавчий музей ім. М. Ф. Пономаренка
Благодатнівський сільський будинок культури

Будинок дитячої та юнацької творчості
Золотоніський ДНЗ «Ялинка» 
Золотоніський ДНЗ «Сонечко» 

Маліївський сільський будинок культури 
Хвилово-сорочинський сільський будинок культури 
Щербинівський сільський будинок культури 

Деньгівський сільський будинок культури
Кединогорський сільський будинок культури

Золотоніська центральна бібліотека для дорослих та дітей відділу культури виконавчого 
Золотоніська дитяча музична школа

Коробівський сільський будинок культури
Крупський сільський будинок культури 
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Фельдшерський пункт с. Коврайські Хутори
Фельдшерський пункт с. Мелесівка

Фельдшерський пункт с. Привітне                                        
Фельдшерський пункт с-ще Гладківщина
Фельдшерський пункт с. Матвіївка
Фельдшерський пункт с. Львівка
Фельдшерський пункт с. Скориківка
Фельдшерський пункт с. Подільське

Фельдшерський пункт с. Нова Гребля

Секретар ради
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Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Коробівської сільської ради

Коробівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

Крупський  навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

Золотоніська спеціалізована школа  №2  інформаційних технологій
Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 
Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 

Комунальне підприємство Золотоніський міський центр первинної медико- санітарної 

Дошкільний підрозділ Деньгівського навчально-виховного комплексу „загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад”

Благодатнівська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім Г.П.Берези
Деньгівський навчально- виховний комплекс „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Деньгівської сільської ради

Повна назва установ та закладів

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Благоданівської сільської ради

 бюджетних установ та закладів, які з 01.01.2021 утримуються з бюджету Золотоніської 
міської територіальної громади, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, 

визначеного Бюджетним кодексом України



Амбулаторія  загальної практики-сімейної медицини с. Дмитрівка
Фельдшерсько-акушерський пункт  с. Вознесенське

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Бубнівська Слобідка
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Драбівці
Амбулаторія  загальної практики-сімейної медицини с. Піщане
Амбулаторія  загальної практики-сімейної медицини с. Нова Дмитрівка

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини  № 4
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Домантове
Амбулаторія  загальної практики-сімейної медицини с-ще Пальміра

Золотоніський краєзнавчий музей ім. М. Ф. Пономаренка

Хвилово-сорочинський сільський будинок культури 

Золотоніська центральна бібліотека для дорослих та дітей відділу культури виконавчого 



Наталія СЬОМАК

Фельдшерський пункт с. Привітне                                        
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