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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” із внесеними змінами від 24.01.2017 № 18-2/VII ”  
 

Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до 

міського бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю внесення змін за рахунок 

розподілу вільного залишку коштів міського бюджету станом на 1 січня 2017 року, та в 

частині  перерозподілу коштів в межах їх загального обсягу трансфертів з державного та 

обласного бюджетів та перерозподілом коштів в межах їх загального обсягу відповідно до 

клопотань головних  розпорядників коштів.  

Зокрема внесені зміни: 

1.  РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ 
Обсяг залишку коштів загального фонду на рахунку міського бюджету на 01.01.2017 

становив 2691693,91 грн. Враховуючи затверджений обсяг оборотного залишку бюджетних 

коштів у сумі 166300 грн. Розмір вільного залишку коштів до розподілу становить 2525393,91 грн., 

з них: 

залишок медичної субвенції – 402295,25 грн., 

залишок освітньої субвенції – 0,97 грн., 

залишок загального фонду – 2123097,69 грн.  

Обсяг залишку спеціального фонду на рахунках міського бюджету на 01.01.2017 

становив 398980,51 грн, з них: 

залишок коштів бюджету розвитку – 243956,01 грн., 

залишок ФОНПС – 130544,77 грн., 

залишок цільового фонду – 2,21 грн., 

залишок коштів від повернення кредитування – 12156,57 грн., 

заблоковані коштів АК АПБ «Україна» - 11082,69 грн., 

залишок коштів штраф за водокористування – 1238,26 грн. 

За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, залишку спеціального 

фонду збільшуються призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 

1409420,25 грн. (медична субвенція загальний фонд – 402295,25 грн., загальний фонд -

287562,00  грн., передача із ЗФ до БР – 478651,00 грн., залишки бюджету розвитку – 

240912,00 грн.), а саме: 

1.1.  За звернення Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради від 06.02.2017 № 40 по 

головному розпоряднику коштів виконавчому комітету за рахунок медичної субвенції 

(вільні залишки) кошти спрямовуються на: 

видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0312180 «Первинна 

медична допомога населенню» +402295,25 грн. для оплати робіт по поточному ремонту та 

для придбання меблів та інвентарю для амбулаторії сімейної медицини № 3; 

1.2. За звернення Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради від 06.02.2017 № 42 по 

головному розпоряднику коштів виконавчому комітету (вільні залишки загального 

фонду) кошти спрямовуються на: 

видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та 

включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок 

коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0312180 «Первинна медична допомога 

населенню» +50851,00 грн., в тому числі: 

– для придбання крісла гінекологічного для амбулаторії сімейної медицини № 

3 – 10051,00 грн.; 

– для оплати проектних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення 

амбулаторії № 2 комунального підприємства «Золотоніський міський центр ПМСД (СМ)» 

Золотоніської міської ради – 40800,00 грн.; 

1.3. За зверненням головного лікаря Золотоніської ЦРЛ від 20.01.2017 № 93 по 

головному розпоряднику коштів Золотоніському міському фінансовому управлінню (в 

частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду   за рахунок вільних залишків 

загального фонду) передбачити: 
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 по загальному фонду видатки споживання по КПКВКМБ 7618800 «Інші субвенції» 

у сумі +125000,00 грн. Субвенція районному бюджету співфінансування для закупівлі 

комп’ютерів для 9-ти робочих місць, 

та видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та 

включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок 

коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 7618300 «Субвенція іншим бюджетам на 

виконання інвестиційних проектів» +372800,00 грн. Субвенція районному бюджету на 

умовах співфінансування на "Капітальний ремонт частини приміщення першого поверху 

Золотоніської ЦРЛ, вул. Лікарняна,2 м. Золотоноша Черкаської області"; 

1.4. За звернення Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради від 13.02.2017 № 52 по 

головному розпоряднику коштів виконавчому комітету (вільні залишки загального 

фонду) кошти спрямовуються на видатки розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0312180 «Первинна 

медична допомога населенню» +55000,00 грн. на придбання комп’ютерної техніки; 

1.5. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  від 

30.01.2017 № 155 збільшити видатки: 

(вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на видатки 

споживання по КПВКМБ 0310180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» +11500,00 грн. 

на інші роботи пов’язані з Реконструкцією вузла обліку природного газу Золотоніської 

міської ради; 

 (вільні залишки спеціального фонду бюджету розвитку) кошти спрямовуються 

на видатки розвитку та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0310180 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим 

та обласного значення» +70600,00 грн. на Реконструкцію вузла обліку природного газу 

Золотоніської міської ради по вул. Садовий проїзд, 8, м. Золотоноша, Черкаської області; 

1.6. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 06.02.2017 № 197 

(вільні залишки спеціального фонду бюджету розвитку) кошти спрямовуються на видатки 

розвитку та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 4016310 «Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території» +98312,00 грн. на Проведення  комплексу робіт  по 

регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану р. Золотоношка в м. 

Золотоноша Черкаської області", в т.ч. коригування ПКД , експертиза коригування  ПКД, 

здійснення   технічного  та  авторського  нагляду; 

1.7. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  від 

13.02.2017 № 253 (вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на видатки 

споживання по КПВКМБ 0310180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» +12300,00 грн.  

для придбання ліцензії «1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ 

України (USB)» версії ПРОФ та переходу з "Бухгалтерія 8 для бюджетних установ 

України" і "Зарплата і кадри для бюджетних установ України"1.С. 8.; 

1.8. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 06.02.2017 № 78 

збільшити видатки: 

(вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на видатки 

споживання по КПВКМБ 4010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» +78302,00 грн. 

на Оплату комунальних послуг адмінприміщення вул. Шевченка 70; 

1.9. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 06.02.2017 № 79 

збільшити видатки: 

(вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на видатки 

споживання по КПВКМБ 4016010 «Забезпечення надійного та безперебійного 

функціонування житлово-експлуатаційного господарства» +2460,00 грн. на Оплату 

енергоносіїв вул. Благовіщенська,9; 
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1.10. За звернення головного розпорядника коштів відділу культури  від 

10.02.2017 № 26 (вільні залишки спеціального фонду бюджету розвитку) кошти 

спрямовуються на видатки розвитку та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 

2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі +60000,00 грн. 

по КПВКМБ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу», 

з них: 

 +27000,00 грн. на придбання спеціалізованого комп’ютера для проведення 

концертних заходів, обробки аудіо- та інших спеціалізованих потреб; 

+7000,00 грн. на придбання радіосистеми, 

+26000,00 грн. на придбання сценічних моніторів, 

1.11. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 08.02.2017 № 94 

(вільні залишки загального фонду) збільшити видатки споживання по КПВКМБ 4016010 

«Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 

господарства» у сумі +58000,00 грн. на проведення поточної інвентаризації та 

виготовлення техпаспортів комунального майна у сумі +58000,00 грн.; 

1.12. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  від 

13.02.2017 № 257 збільшити видатки (вільні залишки спеціального фонду бюджету 

розвитку) на видатки розвитку та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 

році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0318600 «Інші 

видатки» +12000,00 грн. на виконання комплексної програми щодо забезпечення 

функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації, фінансування 

заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних 

сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України в 

місті на 2016-2017 роки  на придбання комп’ютерної техніки; 

 

ІІ.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

2.1. За зверненням УЖКГ (лист від 06.02.2017 № 80)  уточнити напрямок 

використання коштів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів 

бюджету розвитку по КПВКВМБ 4016310 “ Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території ”: 

з Реконструкція полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в 

адміністративних межах Антипівської та Новодмитрівської сільських рад 

Золотоніського району Черкаської обл.,  

на Реконструкція полігону твердих побутових відходів для м. Золотоноша в 

адміністративних межах Антипівської та  Новодмитрівської  сільських  рад  

Золотоніського  району Черкаської області", в т.ч. коригування ПКД, експертиза 

коригування ПКД,  екологічна експертиза, технічний та авторський  нагляд, тощо  

2.2. За зверненням УЖКГ (лист від 10.02.2017 № 98)  уточнити напрямок 

використання коштів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів 

бюджету розвитку по КПВКВМБ 4017470 “Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання ”передбачених для КП «Міський водоканал»: 

з Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. 

Шевченка м. Золотоноша Черкаської області (2-га черга), 

на Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. 

Шевченка м. Золотоноша Черкаської області (2-га черга),в т.ч. коригування ПКД, 

експертиза коригування ПКД,  та авторський та технічний нагляд; 

з встановлення твердопаливного котла для опалення Золотоніської гімназії ім. 

С.Д.Скляренка, 

на Придбання та встановлення твердопаливного котла для опалення Золотоніської 

гімназії ім. С.Д.Скляренка. 

 

В. о. начальника фінуправління                                                       Г. А. Степовенко 


