
  
                            

  

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 РІШЕННЯ                   

 

(п’ята (23) сесія сьомого скликання) 

 

 
від  07 червня  2018 року  

м. Городня 

 
 

Про внесення змін  

до рішення міської ради 

від 25.01.2018 року 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 
  
           

    Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, 

комунальної власності та соціально-економічного розвитку міста, відповідно до 

пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Городнянська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.   Внести зміни та доповнення до рішення другої (20) сесії 

Городнянської  міської ради сьомого скликання  від  25.01.2018 року «Про 

міський бюджет на 2018 рік», а саме: 

1.1 пункт 1 викласти в новій редакції: 

- доходи міського бюджету у сумі 111 450,5 тис. грн., у тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 110 680,5 тис. грн., доходи спеціального 

фонду міського  бюджету 770,0 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету  у сумі 117 319,0 тис.  грн., в тому числі обсяг 

видатків загального фонду міського бюджету в сумі 99 260,6 тис.  грн. та 

видатків спеціального фонду міського бюджету в сумі  18 058,4 тис. грн. згідно 

з додатком 3  цього рішення;  

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 14 710,5 тис. грн., 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 14 710,5 тис. грн., 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- надання кредитів та позичок із загального фонду міського бюджету у 

сумі 150 000,00 грн., згідно з додатком 4 до цього рішення.  



1.2 пункт 2 викласти в новій редакції: 

«Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 99 260,6 тис. грн. 

та спеціальному фонду 18 058,4 тис. грн. згідно з додатком  до цього рішення.» 

1.3 пункт 5 викласти в новій редакції: 

«Затвердити в складі міського бюджету кошти на реалізацію місцевих 

програм у сумі 15 370,8 тис. грн. згідно додатком № 7 до цього рішення» 

1.4  Пункт 14 викласти у новій редакції: 

«14. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до 

доходів належать: 

14.1  надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України; 

14.2 джерела формування у частині фінансування визначені у частині 1 

статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

14.3 джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України. 

14.4 міжбюджетні трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного 

кодексу України: 

14.4.1   базова  дотація у сумі 5 918,1 тис. грн.; 

14.4.2 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  у сумі     

6 274,2 тис. грн.; 

14.4.3 освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у 

сумі  30 714,6  тис. грн.; 

 14.4.4  медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у  

сумі 14 570,7 тис. грн.; 

14.4.5  дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі     

1 324,0 тис. грн.; 

14.4.6  субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у  сумі    

791,7 тис. грн.; 

14.4.7    субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у сумі  49,1 тис. грн.; 

14.4.8  субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа ` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету   у сумі  488,2 тис. грн.. 

14.4.9  інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 5,0 тис. грн. 

1.5 Доповнити після пункту 17 новими пунктами такого змісту: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


«18. Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Бюджетного кодексу 

України визначити за бюджетними призначеннями головних розпорядників 

коштів – Городнянська міська рада, відділ освіти Городнянської міської ради, 

відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Городнянської міської ради та відділ 

житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва 

Городнянської міської ради в особі їх керівників.» 

1.6 У зв'язку з цим  пункти  18-20  вважати  відповідно  пунктами  

19-21;  

2.  Внести зміни до додатків  1,2,3,5,6,7  виклавши  їх в новій редакції. 

Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

Міський голова                                                                      А.І. Богдан        


