
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 23.11. 2021 № 504 

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: 

- відповідно до повідомлення Золотоніського УДКСУ Черкаської 

області від 12.11.2021 року № 78 збільшити обсяг річних призначень загального 

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 збільшити річні призначення  

спеціального фонду(передача із загального фонду до бюджету розвитку 

головному розпоряднику коштів УЖКГ в сумі + 90000,00 грн. (Придбання 

обладнання для ігрових (дитячих майданчиків) та їх монтаж Черкаська область, 

Золотоніський район, с. Благодатне Золотоніської територіальної громади); 

- відповідно до довідки Департаменту інфраструктури та житлово-

комунального господарства Черкаської ОДА від 13.07.2021 № 1 та за 

зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету збільшити 

річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам 

по коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” в сумі 

+19226,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по 

КПКВКМБ 0217640 „Заходи з енергозбереження” в сумі +19226,00 грн. 

(Відшкодування відсотків по кредитам); 



- відповідно до довідки Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА 

від 01.11.2021 № 4171/02/12-01-18 та за зверненням головного розпорядника 

коштів виконавчого комітету збільшити річні призначення спеціального фонду 

з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41055000 „Субвенція 

з місцевого бюджету на підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в 

сумі +3000000,00 грн. та збільшити видатки розвитку спеціального фонду по 

КПКВКМБ 0212010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню” в сумі +3000000,00 грн. (Забезпечення централізованою подачею 

кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну 

медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, 

спричиненою короновірусом SARS-CoV-2); 

- відповідно до розпорядження голови Черкаської ОДА від 28.10.2021   

№ 574 та за зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН зменшити 

річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам 

по коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету (Поховання 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; встановлення 

телефонів особам з інвалідністю I і II груп)” в сумі – 1147,00 грн. та зменшити 

видатки споживання загального фонду по: 

КПКВКМБ 0813172 „Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і 

II груп” в сумі – 1008,00 грн.; 

КПКВКМБ 0813090 „Видатки на поховання учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю внаслідок війни” в сумі – 139,00 грн.; 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Наталія СЬОМАК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Коваленко 23762 


