ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22.08.2017 № 266
м. Золотоноша

Про погодження внесення змін до рішення міської ради
„Про внесення змін до рішення міської ради
від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про міський бюджет на 2017 рік”
(з урахуванням внесених змін)”
Заслухавши доповідь фінансового управління про погодження внесення
змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про міський бюджет
на 2017 рік” (з урахуванням внесених змін), 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 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про міський бюджет на 2017
рік” (з урахуванням внесених змін), а саме:
1.1 Відповідно до довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної
державної адміністрації № 170-1 від 09.08.2017 року збільшити річні
призначення доходної частини спеціального фонду „Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю
теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води,
централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води
та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим
підприємствам теплопостачання централізованого питного водопостачання та
водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого
самоврядування ” (код доходів 41036600) у сумі +367307,00 грн. та збільшити
річні призначення видаткової частини спеціального фонду по головному
розпоряднику коштів Золотоніське міське фінансове управління виконавчого
комітету Золотоніської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів,
резервного фонду) по КПКВКМБ 7616150 „Погашення різниці між фактичною

вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання
гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання
холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових
систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або
іншим
підприємствам
теплопостачання
централізованого
питного
водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та
тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної
влади чи місцевого самоврядування ” у сумі 367 307,00 грн.
1.2 За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від
08.08.2017 № 1826) довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної
державної адміністрації № 553-1 від 08.08.2017 року збільшити річні
призначення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот: (код доходів 41030800) збільшити
видатки споживання загального фонд у сумі 7942400,00 грн., а саме:
КПКВКМБ 1513011 „Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами
внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги” в сумі
+3971200,00 грн.
КПКВКМБ 1513016 "Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг" в сумі +3971200,00 грн.
1.3 За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від
15.08.2017 № 1859), довідки Департаменту соціального захисту населення
Черкаської обласної державної адміністрації № 729/09 від 14.08.2017 року
зменшити річні призначення субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам "Інші субвенції" (код доходів 41035000) збільшити видатки
споживання загального фонд по КПКВКМБ 1513182 "Компенсаційні виплати
інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,
мотоколясок і на транспортне обслуговування" в сумі -3500,00 грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Масла О. М. та на міське фінансове управління
(Степовенко Г.А.).
Міський голова
Коваленко 52104

В. О. Войцехівський

