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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 ”,  21.02.2017 № 

19-5/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 здійснено розподіл вільних коштів рішенням сесії міської ради від 21.02.2017 № 19-5/VII у 

сумі 1409420,25 грн. (загальний фонд 287562,00 грн., передача із ЗФ до БР 478651,00 грн., 

медична субвенція – 402295,25 грн.), спеціальний фонд (бюджет розвитку) 240912,00 грн. 

Нерозподілений вільний залишок загального фонду становить 1356885,66 грн.: 

загальний фонд – 1356884,69 грн., 

освітня субвенція – 0,97 грн. 
Обсяг залишку спеціального фонду на рахунках міського бюджету на 01.01.2017 

становив 398980,51 грн, з них здійснено розподіл вільних коштів рішенням сесії міської ради від 

21.02.2017 № 19-5/VII у сумі 240912,00 грн. Нерозподілений вільний залишок 

спеціального фонду становить 158068,51 грн.: 

залишок бюджету розвитку – 3044,01 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 

1358884,00 грн. (загальний фонд -269090,00  грн., передача із ЗФ до БР – 1087794,00 грн., 

залишки бюджету розвитку – 2000,00 грн.), а саме: 

1.1. Відповідно до клопотання виконавчого комітету (за рахунок вільних залишків) 

передбачити поточні видатки по КПКВКМБ 0318108 “Витрати, пов'язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла”  у сумі +720,00 грн. (клопотання від 13.03.2017 № 434). 

1.2. Відповідно до клопотання виконавчого комітету (за рахунок вільних залишків) 

передбачити поточні видатки по КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки”  на виконання заходів 

міської Програми соціально-економічного розвитку міста Золотоноші на 2017 рік (для виплати 

матеріальної допомоги головам квартальних комітетів з розрахунку 2400,00 грн. на 1 особу в рік у 

сумі +14400,00 грн. (клопотання від 13.03.2017 № 433). 

1.3. Відповідно до клопотання виконавчого комітету (за рахунок вільних залишків) 

передбачити поточні видатки по КПКВКМБ 0317310 “Проведення заходів із 

землеустрою”  у сумі +2200,00 грн. (клопотання від 13.03.2017 № 432). 

1.4. Відповідно до клопотання УП та СЗН (за рахунок вільних залишків) від 

06.02.2017 № 277 передбачити поточні видатки на виконання міської програми 

“Програми для пільгових категорій населення міста Золотоноша на 2017- 2020 роки” для 

компенсації витрат на перевезення пільгових категорій громадян залізничним 

транспортом у сумі 17070,00 грн. по КПКВКМБ 1513037 “Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті”; 

1.5. За звернення Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради від 09.03.2017 № 88 по 

головному розпоряднику коштів виконавчому комітету (вільні залишки загального 
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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” +20696,00 грн. (на придбання для амбулаторії сімейної 

медицини № 3  холодильника – 12049,00 грн., пральної машини – 8647,00 грн.); 

1.6. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 02.03.2017 № 140 

(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” +12400,00 грн.  для придбання ліцензії «1С:Підприємство 8. Комплексний облік 

для бюджетних установ України (USB)»; 

видатки споживання по КПВКМБ 4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ” у сумі 

+41300,00 грн. на юридичні послуги із супроводу процедури торгів, експертна оцінка 

майна,проведення інвентаризації обє’ктів, тощо; 

1.7. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 13.03.2017 № 161 

(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 4019110 “Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів ” +510310,00 грн. на Проведення комплексу робіт по регулюванню та 

поліпшенню гідрологічного та екологічного стану річки Золотоношка в м. Золотоноша 

Черкаської обл.; 

1.8. За зверненням голови районної ради від 09.03.2017 № 231/01-13 по головному 

розпоряднику коштів Золотоніському міському фінансовому управлінню (в частині 

міжбюджетних трансфертів, резервного фонду   за рахунок вільних залишків 

спеціального фонду бюджету розвитку передбачити: 

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

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 7618800 “Інші 

субвенції” +2000,00 грн. Субвенція районному бюджету на умовах співфінансування на  

умовах співфінансування на придбання телевізора у лікувальну залу гемодіалізного 

відділення Золотоніської ЦРЛ; 

1.9. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 15.03.2017 № 167 

(вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на видатки споживання по 

КПВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” у сумі +131000,00 грн. на оплату 

електроенергії (освітлення вулиць); 

1.10. На виконання міської Програми цивільного захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та реагуванню, забезпечення 

техногенної та пожежної безпеки на 2016-2020 роки (лист Золотоніського РВ У ДСНС 

України у Черкаській області № 70 від 13.03.2017) по головному розпоряднику коштів 

виконавчому комітету за рахунок вільних залишків загального фонду передбачити 

видатки споживання по КПВКМБ 0318370 “Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів” у сумі +50000,00 грн. для придбання форменого одягу для особового складу 

Золотоніського РВ управління ДСНС України у Черкаській області; 

1.11. За звернення відділу освіти від 17.03.2017 № 258 (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 1011020 “Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами” +556788,00 грн. на Капітальний ремонт приміщення (утеплення фасаду) 

гімназії ім.  С. Д. Скляренка по вул.  Черкаській , 54 в м. Золотоноша Черкаської  області; 

 

ІІ.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

2.1. За зверненням УЖКГ (лист від 13.03.2017 № 159)  внести зміни в межах річних 

призначень до напрямку використання коштів, видатки на які у 2017 році будуть 
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проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВМБ 4016650 “Утримання та 

розвиток інфраструктури доріг”: 

зменьшити видатки розвитку по Капітальному ремонту асфальтно-бетонного 

покриття вулиць -2000000,00 грн., 

та збільшити видатки розвитку по Капітальний ремонт дорожнього покриття 

вулиць міста, в т. ч. виготовлення, коригування, експертиза ПКД, технічний та авторський 

нагляд +2000000,00 грн., 

2.2. За зверненням відділу освіти (лист від 15.03.2017 № 246) внести наступні зміни 

в межах річних призначень головного розпорядника коштів: 

 збільшити видатки споживання по КПКВКМБ 1011190 “Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку” у сумі + 181503,00 грн., в т. ч. “Оплата праці” +185658,00 грн., 

за рахунок зменшення видатків споживання у сумі -181503,00 грн., з них по: 

КПКВКМБ 1011210 “Утримання інших закладів освіти” -6000,00 грн., 

КПКВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” – 175503,00 грн., в т. ч. “Оплата праці”                  

-143855,00 грн., 

2.3. За зверненням відділу освіти (лист від 16.03.2017 № 251) внести наступні зміни 

в межах річних призначень головного розпорядника коштів: 

 збільшити видатки споживання у сумі +58718,00 грн. для оплати послуг з 

технічного обслуговування вузлів обліку газу у теплогенераторних гімні зі, СШ № 1, ЗОШ 

№ 5, БДЮТ, д/з Ялинка, Калинка, Струмочок, Сонечко, берізка, Ромашка, Веселка, з них 

по: 

КПКВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” +37366,00 грн.,  

КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” + 16014,00 грн., 

КПКВКМБ 1011090 “ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми” + 5338,00 грн., 

за рахунок зменшення видатків споживання у сумі -58718,00 грн., з них по: 

КПКВКМБ 1011210 “Утримання інших закладів освіти” -13800,00 грн., в т. ч. 

“Оплата праці” -10000,00 грн., 

КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” - 16130,00 грн., в т. ч. 

“Оплата праці” -16130,00 грн., 

КПКВКМБ 1011170 “ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та 

інші заходи в галузі освіти” - 16400,00 грн., в т. ч. “Оплата праці” -13000,00 грн., 

КПКВКМБ 1015031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл” - 12388,00 грн., в т. ч. “Оплата праці” -9000,00 грн., 

2.4. За зверненням відділу освіти (лист від 16.03.2017 № 252) внести наступні зміни 

в межах річних призначень головного розпорядника коштів збільшити видатки 

споживання для оплати робіт по встановленню бойлерів у д/з Ялинка, Сонечко у сумі 

+55000,00 грн., за рахунок зменшення  видатків споживання у сумі -55000,00 грн. в т .ч. 

Оплата праці – 45082,00 грн.  по КПКВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта”,  

2.5. За звернення відділу освіти від 16.03.2017 № 254 внести наступні зміни в 

межах річних призначень головного розпорядника коштів: 

 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

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

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1016310 “Реалізація 

заходів щодо інвестиційного розвитку території ” +171386,00 грн. на Технічний нагляд по 

об’єкту Будівництво критого басейну  гімназії ім.  С. Д. Скляренка по вул.  Черкаській , 54 

в м. Золотоноша Черкаської  області; 

за рахунок зменшення видатків споживання у сумі -171386,00 грн., з них по: 

КПКВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” -59000,00 грн., в т. ч. “Оплата праці” -

57000,00 грн., 

КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” -7222,00 грн., 



 - 4 - 

КПКВКМБ 1011090 “ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми” -105164,00 грн., в т. ч. “Оплата праці” -83164,00 

грн., 

2.6. За зверненням відділу освіти (лист від 21.03.2017 № 259) внести наступні зміни 

в межах річних призначень головного розпорядника коштів збільшити видатки 

споживання для оплати послуг у БДЮТ у сумі +11000,00 грн., за рахунок зменшення  

видатків споживання на Оплату праці – 11000,00 грн.  по КПКВКМБ 1011090 “Надання 

позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми ”. 

IIІ. Кредитування 

За рахунок залишку коштів станом на  01.01.2017 року від надходжень від повернення 

кредитів, наданих у попередні роки на виконання міської програми "Програма молодіжного 

житлового кредитування в м. Золотоноша на 2013-2017 роки" виділити кошти у сумі 12000,0 тис. 

грн. по КПКВКМБ 0318103"Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла" головному розпоряднику коштів "Виконавчий 

комітет Золотоніської міської ради" (клопотання від 15.02.2017 вих. № 84/01-13), за рахунок  

зменшення залишків коштів по КПКВКМБ 7518104 «Повернення коштів, наданих для 

кредитування громадянам на  будівництво (реконструкцію) та придбання житла» у сумі -12000,00 

грн. (головний розпорядник Золотоніське міське фінансове управління).  

 

IV. Відповідно до наказу МФУ від 16.02.2017 № 236 “Про затвердження змін до 

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ 

Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 

самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу” внесено зміни: 

позиції: 

0180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної республіки Крим та обласного 

значення 

0111 

 

3042 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років 1040 

3080 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок 

психічного розладу 

1010 

викласти в такій редакції: 

0180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, 

селах 

0111 

 

3042 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 1040 

3080 Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 

психічного розладу 

1010 

 

Уточнення викладені в додатках № 3,5,6 до рішення. 

 

В. о. начальника фінуправління                                                       Г. А. Степовенко 


