
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 10.11. 2021 № 503 

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 розпорядження КМУ від 28 жовтня 2021 р. № 1337-р та 

за зверненням головних розпорядників коштів відділу освіти та УЖКГ, 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: 

- здійснити перерозподіл річних призначень спеціального фонду з 

державного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41034500 „Субвенція 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими 

бюджетами за об’єктами (заходами)” та перерозподілити видатки розвитку 

спеціального фонду в сумі – 97000,00 грн. по: 

Відділу освіти по КПКВКМБ 0617363 „Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій” по об’єкту: 

- Будівництво стадіону з виготовленням відповідної проектної документації 

(проектно-кошторисної документації) в Золотоніській міській об’єднаній 

територіальній громаді в сумі - 3120000,00 грн.; 

- Капітальний ремонт стадіону з виготовленням відповідної проектної 

документації (проектно-кошторисної документації) за адресою: площа Свободи 

2-Г, с. Благодатне, Золотоніської міської територіальної громади, Черкаської 

області в сумі + 2876000,00 грн.; 



УЖКГ по КПКВКМБ 0617363 „Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій” по об’єкту: 

- Придбання дитячого майданчика по вул. Центральна, 127 в  

с. Деньги Золотоніського району Черкаської області в сумі + 49000,00 грн.; 

- Облаштування зони відпочинку на площі 40-річчя Перемоги в с. Коробівка 

Золотоніського району Черкаської області — будівництво в сумі + 49000,00 

грн.; 

- Облаштування зони відпочинку по вул. Шкільна, 29 в с. Кропивна 

Золотоніського району Черкаської області — будівництво в сумі + 49000,00 

грн.; 

- відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної 

адміністрації від 28.10.2021р. №586 та за зверненням головного розпорядника 

коштів УП та СЗН  збільшити річні призначення загального фонду з обласного 

бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41050900 „Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам спрямованих на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа” в сумі  +2617484,00 грн. та збільшити видатки розвитку (передача із 

загального фонду до бюджету розвитку) по УП та СЗН  по КПКВКМБ 0816083 

„Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа” в сумі +2617484,00 грн. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

 

 

 

Міський голова                  Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Коваленко 23762 


