
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.09.2022 № 306 

м. Золотоноша 

 

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

рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-22/VIІI „Про бюджет Золотоніської 

міської територіальної громади на 2022 рік”(23565000000) зі змінами 

 

Заслухавши доповідь фінансового управління про погодження внесення 

змін до рішення міської ради від 22.12.2021 №16-22/VIІI „Про бюджет 

Золотоніської міської територіальної громади на 2022 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 22.12.2021 №16-22/VIІI „Про бюджет Золотоніської 

міської територіальної громади на 2022 рік”(23565000000) зі змінами та  подати 

його на розгляд та затвердження міської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

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

 

 

Секретар ради                                                                          Наталія СЬОМАК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

Олена Коваленко 23762 



 

Проект 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від ________ 2022 № _____________ 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 22.12.2021 № 16-22/VIІІ „Про бюджет Золотоніської 

міської територіальної громади на 2022 рік” 

(23565000000) зі змінами 

 

Відповідно до ст. 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись  

ст. 25 та п. 23 ч. 1 ст. 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-22/VIІI „Про 

бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2022 рік” 

(23565000000) зі змінами від 01.02.2022 № 17-16/VIІІ, 25.02.2022 № 18-4/VIІІ, 

14.03.2022 № 18-15/VIІІ, 15.04.2022 № 18-22/VIІІ, 29.04.2022 № 19-3/VIІІ, 

26.05.2022 № 20-15/VIІІ, 28.06.2022 № 21-30/VIІІ, 10.08.2022 № 22-12/VIІІ, 

виклавши пункт 1 - 5 у новій редакції: 

„1. Визначити на 2022 рік: 

- доходи бюджету Золотоніської міської територіальної громади у сумі 

381242718,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету міської 

територіальної громади 372828684,00 гривень, доходи спеціального фонду 

бюджету міської територіальної громади 8414034,00 гривень, у тому числі 

бюджету розвитку 4500000,00 гривень згідно з додатком 1; 

- видатки бюджету Золотоніської міської територіальної громади у сумі  

405179998,81 гривень, в тому числі видатки загального фонду міської 

територіальної громади бюджету 361237389,32 гривень, видатки спеціального 

фонду бюджету Золотоніської міської територіальної громади 43942609,49 

гривень згідно з додатком 3; 

- профіцит за загальним фондом бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади  11591294,68 гривень згідно з додатком 2; 



- дефіцит за спеціальним фондом бюджету  Золотоніської міської 

територіальної громади у сумі 35528575,49 гривень згідно з додатком 2; 

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у сумі  

490000,00 гривень, що становить 0,2 відсотка  видатків загального фонду 

бюджету  Золотоніської міської територіальної громади, визначених цим 

пунктом; 

- резервний  фонд бюджету міської територіальної громади у сумі 

245000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду 

бюджету Золотоніської міської територіальної громади, визначених цим 

пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету Золотоніської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3. 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з  

додатком 4. 

4.   Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів згідно з додатком 5.  

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Золотоніської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 

124425882,00 гривень згідно з додатком 6.” 

 

2. У додатках до рішення: 

2.1. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-

22/VIІI „Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2022 рік” 

(23565000000) зі змінами викласти у новій редакції (додаються). 

2.2. Додаток 7 до рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-22/VIIІ „Про 

бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2022 рік” 

(23565000000) зі змінами залишити без змін. 

3. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

опублікувати дане рішення на офіційному сайті міської ради (www.zolo.gov.ua) 

не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня його прийняття. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику  

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на постійну 

комісію міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

 

Секретар ради                           Наталія СЬОМАК 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник юридичного відділу                         Денис СИЗЬКО 
 

 

 

Олена Коваленко 23762 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://www.zolo.gov.ua/

