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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, 28.03.2017 № 21-2/VII, 25.04.2017 № 22-2/VII”  

 

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

міського бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю внесення змін в частині 

розподілу залишку коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 1 січня 2017 

року, та перерозподілу видатків в межах річних призначень.  

Зокрема вносяться зміни: 

 

1. РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ 
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 

28.03.2017 № 22-2/VII у сумі 254912,00 грн. Нерозподілений вільний залишок 

спеціального фонду становить 144068,51 грн.: 

залишок бюджету розвитку – 1044,01 грн., 
залишок ФОНПС – 130544,77 грн., 

залишок цільового фонду – 2,21 грн., 

залишок коштів від повернення кредитування –156,57 грн., 

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

залишок коштів штраф за водокористування – 1238,26 грн. 

За рахунок залишку спеціального фонду збільшуються призначення головним 

розпорядникам коштів міського бюджету на 130544,00 грн. (залишки котів ФОНПС), а 

саме: 

1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 19.05.2017 № 279) 

внести зміни у напрямку використання коштів (додаток 7) спеціального фонду 

природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони  

навколишнього природного середовища в 2017 році по КПКВКМБ 4019110 “Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів” збільшити видатки у сумі +130544,00 грн., 

а саме: 

збільшити видатки розвитку   за напрямком Придбання систем, приладів  для 

здійснення  контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і 

скидів шкідливих речовин  у водні ресурси +203044,00 грн. 

за рахунок зменшення видатків споживання у сумі -72500,00 грн., які передбачені 

для Забезпечення  екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання  відходів. 

 

       ІІ. Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

2.1. За зверненням депутатів міської ради перенаправити через головних 

розпорядників коштів видатки передбачені міською “Програмою щодо виділення коштів 

для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 

2017 рік”, них: 

зменьшити видатки по виконавчому комітету по КПКВМБ 0318600 “Інші 

видатки ”  -105000,00 грн.,  

та збільшити по УЖКГ видатки споживання загального фонду у сумі 

+76995,00 грн., а саме: 

 по КПВКМБ 4016650 “Утримання та розвиток інфраструктури доріг” у сумі 

+20000,00 грн , з них: 

(клопотання від 17.05.2017 № 264), які направити на виготовлення ПКД 

“Капітальний ремонт частини вулиці Струнківська (від № 92 до № 109), вул. 

Струнківська-Набережна (з проїздом на вул. Невського) та провулку Чкалова в м. 

Золотоноша Черкаської області”  (депутат Норенко В.Д.) (заява від 12.05.2017 № 270); 

(клопотання від 17.05.2017 № 264), які направити на виготовлення ПКД 

“Капітальний ремонт дорожнього покриття  провулку 1-й Низовий м. Золотоноша  

Черкаської області”  (депутат Кузнєцов С.В. заява від 13.04.2017 № 14 деп.); 
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по КПВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” у сумі +30000,00 грн., з 

них: 

 на поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення по вул. Колгоспна (від 

вул. Благовіщенської до вул. Маліновського) та по вул. Богунського (від вул. Пушкіна до 

вул. Нечуя-Левицького)  +10000,00 грн. (депутат Мірошніченко В.Г.) (заява від 28.04.2017 

№ 845) (клопотання від 17.05.2017 № 264); 

на Виготовлення проектно – кошторисної документації “Капітальний ремонт 

дворового проїзду будинків по вул. Соборна,18-22”   і  закупівля та встановлення ліхтарів 

вуличного освітлення  по вул. Соборна від буд. 16 до буд. 40 (д/з “Калинка”) +10000,00 

грн. (депутат  Флоренко О.А. заява від 17.05.2017 № 17 деп.) (клопотання від 19.05.2017 

№ 277); 

на поточний ремонт пам’ятника “Невідомому солдату” +10000,00 грн. (депутат 

Сьомак Н. О.); 

по КПВКМБ 4016010 “Забезпечення надійного та безперебійного 

функціонування житлово-експлуатаційного господарства” у сумі +26995,00 грн., з 

них: 

 (клопотання від 19.05.2017 № 278), які направити придбання будівельних 

матеріалів (шифер) для Ковальової Т.І., що проживає за адресою м. Золотоноша вул. 

Черняховського 34 кв. 2, в зв’язку із пожежею у будинку (депутати Лисянський О.В.(5 

тис. грн.), Коваленко С.О. (5 тис. грн.), Штанько А.А. (5 тис. грн.), Неліна Л.Т. (1,995 тис. 

грн.)   заяви від 22.05.2017 № 18 деп., 19 деп.); 

 (клопотання від 18.05.2017 № 272), які направити на придбання будівельних 

матеріалів (вікна пластикові, плита OSB 10 мм*1250*2500, провід, розетки, тощо) для 

Ковальової Т.І., що проживає за адресою м. Золотоноша вул. Черняховського 34 кв. 2, в 

зв’язку із пожежею у будинку +10000,00 грн. (депутат Міхновська О.Ф. заява від 

16.05.2017 № 927); 

та збільшити по відділу освіти видатки споживання загального фонду по 

КПВКВМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”  у сумі +28005,00 грн., а саме: 

(клопотання від 19.05.2017 № 278), які направити на придбання та облаштування 

системи відеоспостереження у приміщенні та на території навчального закладу ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 6 (депутати Нелін І.І. 10000,00 грн., Міхновський П.І. 10000,00 грн., Неліна 

Л.Т. 8005 грн.)   заяви від 22.05.2017 № 18 деп.; 

 

2.2. За звернення виконавчого комітету від 10.05.2017 № 883 в межах річних 

призначень головного розпорядника коштів внести наступні зміни по КПКВМБ 0318600 

“Інші видатки” на виконання міської "Комплексна програма 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": 

 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) у сумі +7098,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 

році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку за напрямком Придбання 

комп’ютерної техніки (лазерний принтер). 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду у сумі -7098,00 грн. 

передбачених по поточних видатках на Придбання комп’ютерної техніки (лазерний 

принтер). 

2.3. За звернення УЖКГ від 10.05.2017 № 254 внести зміни в межах річних 

призначень головного розпорядника коштів та уточнити напрямок використання коштів, 

видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, з 

них: 

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

по КПВКВМБ 4010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення ” за напрямком 

Придбання комп’ютерної техніки  у сумі +272,00 грн.; 
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за рахунок зменшення видатків  розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку)  по КПВКВМБ 4016021 “Капітальний ремонт житлового фонду” 

передбачених  на Експертне обстеження та капітальний ремонт ліфтів у ж/б по вул. 

Шевченка, 148 (2,3 під’їзди) у сумі -272,00 грн; 

2.4. За звернення відділу освіти від 18.04.2017 № 350 внести зміни в межах річних 

призначень головного розпорядника коштів та уточнити напрямок використання коштів, 

видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, з 

них: 

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

по КПВКВМБ 1016310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” за 

напрямком Будівництво критого басейну   гімназії ім. С. Д. Скляренка по вул. Черкаській, 

54 в м. Золотоноша Черкаської області, в т. ч. технагляд, державна експертиза (для 

проведення державної експертизи ПКД  у сумі +2814,00 грн.; 

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

по КПВКВМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” за напрямком Капітальний 

ремонт приміщення (утеплення фасаду) гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул.  Черкаській , 54 

в м. Золотоноша Черкаської  області, в т. ч. державна експертиза (для проведення 

державної експертизи ПКД  у сумі +1997,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків  розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку)  по КПВКВМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” передбачених  

на Проведення санації приміщень закладів освіти (крім гімназії) для розробки заходів із 

зменшення теплових втрат у сумі -4811,00 грн; 

2.5.  За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури (лист від 

16.05.2017 № 67)   в межах річних призначень головного розпорядника коштів: 

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

та уточнити напрямок використання коштів, видатки на які у 2017 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 2414090 “Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” у сумі +161000,00 грн.  на 

придбання пульта, рекового кейса та мультикора; 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду  у сумі -161000,00 

грн., з них по: 

 КПВКВМБ 2410180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення” у сумі -48800,00 

грн. , в т. ч. Оплата праці -40000,00 грн. (економія коштів), 

КПВКМБ 2414090 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу” у сумі -14000,00 грн. (економія коштів) , 

КПВКМБ 2414200 “Інші культурно-освітні заклади та заходи” у сумі -98200,00 

грн. (економія коштів) , 

2.6. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 15.05.2017 № 42,43,44)  збільшити видатки споживання загального фонду у сумі 

+15000,00 грн.  по КПВКМБ 0313400 “Інші видатки на соціальний захист населення ”  на 

виплату матеріальної допомоги у зв’язку із пожежею (3 особи) на виконання міської 

Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників 

антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста 

Золотоноші “Турбота” на 2017 рік, 

за рахунок зменшення нерозподілених видатків по КПКВМБ 7618010 “Резервний 

фонд”  -15000,00 грн.; 

2.7. За звернення відділу освіти від 18.05.2017 № 437 внести зміни в межах річних 

призначень головного розпорядника коштів, а саме: 

по КПВКВМБ 1015031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл” збільшити видатки споживання по КЕКВ 2270 

“Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”у сумі +13048,00 грн., за рахунок зменшення 
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видатків споживання по КЕКВ 2110 “Заробітна плата” -10695,00 грн., та по КЕКВ 

“Нарахування на заробітну плату” – 2353,00 грн.; 

2.8. За звернення відділу освіти від 18.05.2017 № 438 внести зміни в межах річних 

призначень головного розпорядника коштів, а саме: 

збільшити видатки споживання  по КПВКВМБ 1013160 “Оздоровлення та 

відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)” у 

сумі + 22180,00 грн. (в зв’язку із збільшенням вартості доплата за придбання путівок на 

оздоровлення, та харчування в пришкільних таборах); 

за рахунок зменшення видатків споживання  по КПВКВМБ 1011020 “Надання 

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

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

колегіумами” у сумі -22180,00 грн., в т. ч. Оплата праці – 18180,00 грн. 

2.9. За зверненням Золотоніської ЦРЛ від 19.05.2017 № 699 по головному 

розпоряднику коштів Золотоніському міському фінансовому управлінню (в частині 

міжбюджетних трансфертів, резервного фонду  збільшити  видатки споживання  по 

КПКВКМБ 7618800 “Інші субвенції” +158000,00 грн., як Субвенція районному бюджету 

на умовах співфінансування для встановлення програмного забезпечення комп’ютерів (18 

штук) Золотоніської ЦРЛ; 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по головному розпоряднику коштів УЖКГ внести зміни до Переліку 

об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету 

розвитку у сумі -158000,00 грн. по КПВКМБ 4017470 “Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання” для КП “Міський водоканал” на “Придбання та встановлення 

твердопаливного котла для опалення Золотоніської гімназії ім. С.Д.Скляренка”. 

2.10. За зверненням виконавчого комітету від 21.05.2017 № ______ збільшити  

видатки споживання  по КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки” +146000,00 грн. на виконання 

"Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. 

Золотоноша на 2017- 2020 роки" для оплати за енергоаудит бюджетних установ в 

кількості 14 об’єктів; 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по головному розпоряднику коштів відділу освіти  внести зміни до 

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

бюджету розвитку у сумі -146000,00 грн. по КПВКМБ 1011020 “Надання загальної 

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

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

колегіумами” передбачених  на Проведення санації приміщень закладів освіти (крім 

гімназії) для розробки заходів із зменшення теплових втрат. 

 

В. о. начальника фінуправління                                                       Г. А. Степовенко 


