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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, 25.05.2017 № 23-4/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 

уточнення доходної та видаткової частини відповідно до статті  78 Бюджетного кодексу 

України, та перерозподілу видатків в межах річних призначень та в частині  уточнення 

трансфертів з обласного бюджетів.  

Зокрема вносяться зміни: 

 

1. РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ 

Відповідно до висновку фінансового управління (пропозиції від 13.06.2017 № 72)та 

відповідно до статті  78 Бюджетного кодексу України збільшити доходну та видаткову частину 

міського бюджету у сумі +2000000,00 грн., в тому числі: 

1.1. Доходна частина: збільшення  річних призначень у сумі 2000000,00 грн., а саме: 

Код доходу 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати” +1300000,00 грн., 

Код доходу 11010200 “Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами” +150000,00 грн., 

Код доходу 11010500 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування” +100000,00 грн., 

Код доходу 18010500 “Земельний податок з юридичних осіб” +200000,00 грн., 

Код доходу 21010500“ Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів” +190000,00 грн., 

Код доходу 24060300 “Інші надходження” +60000,00 грн. 

1.2. Збільшити видаткову  частину  у сумі 2000000,00 грн., в тому числі по: 

1.1.1. загальний фонд в сумі +1010023,00 грн.: 

1.  За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 06.06.2017 № 

295)  збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +300000,00 грн.  по 

КПВКМБ 4016650 “Утримання та розвиток інфраструктури доріг ”  на на поточний 

ремонт дорожнього покриття вулиць міста; 

2.  За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 06.06.2017 № 

296)  збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +345720,00 грн.  по 

КПВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”  на оплату послуг по благоустрою міста 

(пісчано-посипальна суміш); 

3. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 06.06.2017 № 297 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4017310 “Проведення 

заходів із землеустрою” +127000,00 грн. для Розробки технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки під існуючий полігон ТПВ заг. 

пл. 46,81 га в адмінмежах Антипівської (35,52 га) та Новодмитрівської (11,29 га) сільських 

рад Золотоніського району та перенесення проекту в натурі (на місцевості); 

4. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  від 

12.06.2017 № 1149 збільшити видатки споживання  загального фонду по КПВКМБ 

0317310 “Проведення заходів із землеустрою” +2500,00 грн. для оплати за розробку 

документації із землеустрою щодо об’єднання земельної ділянки по вул. Жашківська,3-а; 

5. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 03.06.2017 № 

314)  збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4016010 

“Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 

господарства” у сумі +5758,00 грн. на виконання “Програми підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017- 
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2020 роки” для  відшкодування вартості ПКД та експертизи проекту “Капітальний ремонт 

віконних блоків сходової частини ж/б вул. Шевченка,68”; 

6.  За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 17.05.2017 № 

269)  збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +2700,00 грн.  по 

КПВКВМБ 4010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення”  для придбання 

паливно-мастильних мате5ріалів для службових автомобілів; 

7. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 03.04.2017 № 

205,206) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4016010 

“Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 

господарства” у сумі +47500,00 грн., в т.ч. “Оплата електроенергії” +25000,00 грн., за 

приєднання електроустановок та відшкодування комунальних послуг по гуртожитку вул. 

Привокзальна, 11; 

8. За звернення відділу культури від 14.06.2017 № 85 збільшити видатки 

споживання загального фонду у сумі +58845,00 грн. по КПКВМБ 2414090 “Палаци і 

будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” та направити на Заміну дверей 

та вікон фасаду  МБК; 

9.  За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

09.06.2017 № 525)  збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +40000,00 

грн.  по КПВКМБ 1015031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл”  на оплату влаштування бігової доріжки на стадіоні; 

10.  За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 12.06.2017 № 1158) на виконання міської "Програми підтримки Золотоніського 

районного сектору Управління Державної міграційної служби України в Черкаській 

області на 2016-2020 роки" збільшити видатки споживання загального фонду у сумі 

+50000,00 грн., з них по: 

по КПВКВМБ 0318370 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”  для оплати 

за поточний ремонт адмінприміщення Золотоніського районного сектору Управління 

Державної міграційної служби України в Черкаській області у сумі +22000,00 грн., 

 та по КПКВМБ 0318600 “Інші видатки” у сумі +28000,00 грн. на придбання 

меблів для Золотоніського районного сектору Управління Державної міграційної служби 

України в Черкаській області; 

11. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  від 

12.06.2017 № 1161 збільшити видатки споживання  загального фонду по КПВКМБ 

0313141 “Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової 

соціальної програми "Молодь України"” +30000,00 грн. на оздоровлення дітей і учнівської 

молоді для проведення загальноміського заходу “Україна-це ми”»; 

 

1.1.2. Передача із загального фонду до бюджету розвитку +989977,00 грн. 

1.  За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 14.06.2017 № 

1208)  збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) 

у сумі +158000,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ  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. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  від 

18.05.2017 № 962 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) у сумі +15000,00 грн.  та включити 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” для оплати за влаштування 

каналізаційної мережі та котловану під вигрібну яму в адмінприміщенні за адресою вул. 

Благовіщенська, 2; 

3. Згідно листа ЧОДА від 15.05.2017 № 609/01/01-49 по головному розпоряднику 

коштів Золотоніському міському фінансовому управлінню (в частині міжбюджетних 
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трансфертів, резервного фонду  збільшити  видатки розвитку (передача із загального 

фонду до бюджету розвитку) у сумі +116500,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, 

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

КПВКМБ 7618800 “Інші субвенції”, як Субвенція обласному бюджету Видатки на 

створення мережі профілактичних скринінгових центрів “Здоров’я жінки” на базі 

медичних установ області; 

4. За зверненням спільного листа ЧОДА та ЧОР від 09.02.2017 № 175/01/01-

49/42/01.1-76/152/42 по головному розпоряднику коштів відділу освіти  (клопотання від 

12.06.2017 №532) передбачити 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 КПКВКМБ 1011020 “Надання 

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

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

колегіумами” +230000,00 грн., з них: 

Придбання шахового кабінету  (на умовах співфінансування) +80000,00  грн., 

Придбання кабінету лінгафонного (на умовах співфінансування) + 150000,00 грн. 

5. За зверненням відділу освіти  від 09.06.2017 № 526 передбачити 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 КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” у сумі +120477,00 грн. на 

виготовлення ПКД Капремонт по заміні віконних та дверних блоків у ЗОШ № 6; 

6.  За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 13.06.2017 № 

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

сумі +350000,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ  4017470 “Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання” для КП “Міський водоканал” на “На 

виконання гарантійних внесків по відсотках на 2017 рік за договором фінансування з АБ 

“Укргазбанк” для придбання СБМ портального сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10 

портальних контейнерів для сміття ”. 

 

       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 ”  -65580,00 грн.,  

та збільшити по УЖКГ видатки споживання загального фонду у сумі 

+31080,00 грн., а саме: 

по КПВКМБ 4016052 “Забезпечення функціонування водопровідно-

каналізаційного господарства ” у сумі +10000,00 грн.  на придбання матеріалів (труб) для 

заміни системи внутрішньобудинкового водовідведення за адресою вул. Незалежності 

буд. 37 (депутат Орленко Т.М. заява від 14.06.2017 № 33-деп.); 

по КПВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” у сумі +14080,00 грн., з 

них: 

 на поточний ремонт (відновлення) вуличного освітлення біля ж/б вул. Шевченко, 

61 та вул. Шевченко, 63 у сумі + 9080,00 грн. (депутат Іваненко А.М. заява від 22.05.2017 

№ 20-деп.) (клопотання УЖКГ від 26.05.2017 № 283); 

на поточний ремонт пам’ятника “Невідомому солдату” +5000,00 грн. (депутат 

Штанько А.А. заява від 26.05.2017 № 1050) (клопотання УЖКГ від 30.05.2017 № 288); 

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

+7000,00 грн., які направити на розробку робочого проекту “Капітальний ремонт частини 

вулиці Саксаганського (від вул. Новоселівська до № 24) в м. Золотоноша Черкаської 

області”  (депутат Ракітін І.В.) (заява від 14.06.2017 № 32-деп); 
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та збільшити 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 +27500,00 грн., а саме: 

на придбання та облаштування системи відеоспостереження у приміщенні та на 

території навчального закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 – 24500,00 грн. (депутат Зеленська 

Н.І. 10000,00 грн., Жорновий В.Ю. 1500,00 грн., Лисянський О.В. 5000 грн., Поліщук О. С. 

3000 грн., Коваленко С.О. 5000,00 грн.)   заяви від 13.06.2017 № 30-деп, 14.06.2017 № 34-

деп, 35-деп, 15.06.2017 № 36-деп, 37-деп; 

на придбання та облаштування системи відеоспостереження у приміщенні та на 

території навчального закладу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 (депутат Ракітін І.В. 3000,00 грн.) 
заява від 14.06.2017 № 32-деп; 

 

та збільшити по виконавчому комітету видатки споживання загального 

фонду по КПВКВМБ 0313400 “Інші видатки на соціальний захист населення”  у сумі 

+7000,00 грн. на виплату матеріальної допомоги на лікування Коваль Петру Івановичу  - 

3500,00 грн., Швед Микола Михайлович – 3500,00 грн. (депутат Поліщук О. С.)  заява від 

15.06.2017 № 37-деп; 

 

2.2. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти  збільшити  

видатків розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та внести зміни 

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

бюджету розвитку у сумі +600000,00 грн. по КПКВКМБ 1018800 “Інші субвенції”, як 

Субвенція обласному бюджету для забезпечення покращення матеріально-технічної бази 

інноваційних шкіл на умовах співфінансування з державним фондом регіонального 

розвитку по проекту “Покращення матеріально-технічної бази інноваційних шкіл 

Черкащини”;  

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

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

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

бюджету розвитку у сумі -40000,00 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” по об’єкту “Проведення санації приміщень закладів освіти (крім гімназії) 

для розробки заходів із зменшення теплових втрат”; 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

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

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

бюджету розвитку у сумі -560000,00 грн. по КПВКМБ 4017470 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” для КП “Міський водоканал” по об’єкту  “Придбання 

та встановлення твердопаливного котла для опалення Золотоніської гімназії ім. 

С.Д.Скляренка”. 

 

       ІІІ. Зміни за рахунок трансфертів з  обласного бюджету: 

3.1. Відповідно до розподілу помісячного розпису асигнувань загального фонду  від  

13.06.2017 № 402-1 збільшити річні призначення по коду доходів 41035000 “Інші 

субвенції” (на соціально-економічний розвиток регіонів) у сумі +31512,00 грн. та 

збільшити річні призначення видатків споживання загального фонду по головному 

розпоряднику коштів відділу освіти по КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”  (на 

заміну вікон у класних кімнатах 5-х класів ЗОШ І-ІІІ ступ. №3) у сумі +31512,00 грн.  

3.2. Відповідно до розподілу помісячного розпису спеціального фонду від  

13.06.2017 № 118-1 збільшити річні призначення по коду доходів 41035000 “Інші 

субвенції” (на соціально-економічний розвиток регіонів) у сумі +20493,00 грн. та 

збільшити річні призначення видатків розвитку спеціального фонду та включити до 

Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів 
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бюджету розвитку по головному розпоряднику коштів виконавчому комітету по 

КПКВКМБ 0312180 “Первинна медична допомога населенню”  (на Капітальний ремонт 

приміщення амбулаторії №2 Комунального підприємства “Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради 

вул. Шевченка, 32 м. Золотоноша, Черкаської області”) у сумі +20493,00 грн.  

3.3. Відповідно до довідки про зміни плану асигнувань загального фонду  від  

16.06.2017 № 531/09 збільшити річні призначення по коду доходів 41035000 “Інші 

субвенції” (на виконання комплексної програми щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки (санаторне 

лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області на умовах 

співфінансування з місцевими бюджетами) у сумі +30000,00 грн. та збільшити річні 

призначення видатків споживання загального фонду по головному розпоряднику коштів 

УП та СЗН по КПКВКМБ 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення”  у сумі 

+30000,00 грн.  

3.4. Відповідно до довідки про зміни плану асигнувань загального фонду  від  

16.06.2017 № 533/09 зменшити річні призначення по коду доходів 41035000 “Інші 

субвенції” (на виплату  щомісячної допомоги (стипендії) політичним в’язням і 

репресованим, які проживають на території області) у сумі -2000,00 грн. та зменшити 

річні призначення видатків споживання загального фонду по головному розпоряднику 

коштів УП та СЗН по КПКВКМБ 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення”   

у сумі -2000,00 грн.  

3.5. Відповідно до довідки про зміни плану асигнувань загального фонду  від  

16.06.2017 № 535/09 збільшити річні призначення по коду доходів 41035000 “Інші 

субвенції” (на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) у сумі +40771,00 грн. та збільшити річні призначення 

видатків споживання загального фонду по головному розпоряднику коштів УП та СЗН 

по КПКВКМБ 1513050 “Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” у сумі +40771,00 грн.  

3.6. Відповідно до довідки про зміни плану асигнувань загального фонду  від  

16.06.2017 № 534/09 збільшити річні призначення по коду доходів 41035000 “Інші 

субвенції” (на витрати на поховання учасників бойових дій) у сумі +5754,00 грн. та 

збільшити річні призначення видатків споживання загального фонду по головному 

розпоряднику коштів УП та СЗН по КПКВКМБ 1513090 “Видатки на поховання 

учасників бойових дій та інвалідів війни” у сумі +5754,00 грн.  

 

В. о. начальника фінуправління                                                       Г. А. Степовенко 


