ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення міської ради
“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VII “Про міський
бюджет на 2017 рік””
Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до міського
бюджету розроблений у зв’язку із прийняттям Закону України Про Державний бюджет на 2017 рік
та обласною радою рішення від 23.12.2016 № 11-2/VII “Про обласний бюджет на 2017 рік” та
необхідністю внесення змін в частині уточнення обсягу трансфертів з обласного бюджету.

І. Зміни за рахунок трансфертів з обласного бюджету:
1). За розподілом видатків за бюджетною програмою “Інші субвенції” збільшити річні
призначення загального фонду (код доходів 41035000) +163969,00 грн. та збільшити
видатки споживання загального фонду у сумі +163969,00 грн. по КТКВ 1513050
“Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”.
2). В зв’язку з прийняттям Закону України Про Державний бюджет на 2017 рік, в
додатку 6 до Закону України “Міжбюджетні трансферти (базова та реверсна дотації,
освітня, медична субвенції та додаткова дотація з державного бюджету місцевим
бюджетам) на 2017 рік” затверджено Освітня субвенція (код доходів 41033900) у сумі
32432300,00 грн. (у другому читанні було доведено 32430400,00 грн.), відповідно
необхідно скоригувати доходну і видаткову частини загального фонду міського бюджету,
з них:
збільшити доходну частину по коду доходів 410339000 “Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам” у сумі +1900,00 грн.,
відповідно збільшити видаткову частину по головному розпоряднику коштів відділу
освіти по КТКВ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” КЕКВ 2110 «Оплата
праці» + 1558,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату +342,00 грн.
ІІ. Перерозподіл видатків:
1). За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 04.01.2017
№43) по Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу (код доходів 41030600) в межах річних призначень внести
наступні зміни у видатки споживання загального фонду , з них:
збільшити по КТКВ 1513080 “Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу” в сумі +1038000,00 грн.,
за рахунок зменшення по КТКВ 1513043 “Надання допомоги при народженні дитини”
в сумі -1038000,00 грн.,
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