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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, 20.06.2017 

№24-6/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 трансфертів з державного та обласного бюджетів.  

Зокрема внесені зміни: 

       І. Зміни  проведені у міжсесійний період: 

1.1. Рішення виконавчого комітету від 26.06.2017 № 220, внесені наступні 

зміни: 

1. Зменшити річні призначення доходної частини загального фонду по Субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (код доходів 41030800) та 

зменшити видатки споживання загального фонд у сумі -4800000,00 грн. по головному 

розпоряднику коштів УП та СЗН, а саме: 

КПКВКМБ 1513011 „Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 

чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, 

особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які 

стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги” 

в сумі - 3300000,00 грн., 

КПКВКМБ 1513012 „Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 

внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, 

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 

захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, 

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 

ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 

захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років 

військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 

начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за 

віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 

службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку 

з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 

утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час 

проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, 

військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової 

служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання 

службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги" в сумі - 500000,00 грн., 

КПКВКМБ 1513013 „Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
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померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-

комунальні послуги" в сумі - 500000,00 грн., 

КПКВКМБ 1513015 „Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 

послуги” в сумі - 500000,00 грн.; 

2. Збільшити річні призначення загального фонду по коду доходів 41035200 

“Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, що утворилось на початок бюджетного періоду ”  у сумі +1212815,00 

грн. та збільшити річні призначення спеціального фонду 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 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”  по 

об’єкту Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-

інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних 

закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, 

математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами 

навчання; впровадження енергозберігаючих технологій у сумі +1212815,00 грн.  

1.2. Рішення виконавчого комітету від 29.06.2017 № 223, внесені наступні 

зміни: 

1.  Збільшити річні призначення загального фонду обласного бюджету місцевим 

бюджетам по коду доходів 41035000 “Інші субвенції” у сумі +13 406 грн. та збільшити 

видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по КПКВКМБ 0318600 

“Інші видатки” на виконання міської "Програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017- 2020 роки" (субвенція з 

обласного бюджету) в сумі +13 406 грн. 

1.3. Рішення виконавчого комітету від 07.07.2017 № 227, внесені наступні 

зміни: 

1. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист від 07.07.2017 

№1611) збільшити річні призначення загального фонду “Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також 

для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 

Закону України  „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, та осіб, які 

втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 

в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов” (код доходів 

41036100) у сумі 782 785,00 грн. та збільшити річні призначення спеціального фонду  

видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) по КПКВКМБ 

1516324 “Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення” у сумі 

782 785,00 грн. 

ІІ. Зміни за рахунок трансфертів з  Державного бюджету: 

2.1. Відповідно до довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної 

адміністрації № 507-1 від 12.07.2017 року збільшити річні призначення доходної частини 

загального фонду “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, 

постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання 

холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 

теплопостачання централізованого питного водопостачання та водовідведення, які 

надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися 

органами державної влади чи місцевого самоврядування ” (код доходів 41036600) у сумі 

+676 761,00 грн. та збільшити річні призначення видаткової частини загального фонду по 

головному розпоряднику коштів Золотоніське міське фінансове управління виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, 
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резервного фонду) по КПКВКМБ 7616150 “Погашення різниці між фактичною вартістю 

теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, 

централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 

теплопостачання централізованого питного водопостачання та водовідведення, які 

надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися 

органами державної влади чи місцевого самоврядування” у сумі 676 761,00 грн. 

 

III. Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

3.1. За зверненням Золотоніської ЦРЛ (лист від 23.06.2017 № 878) по головному 

розпоряднику коштів УП та СЗН    зменшити видатки споживання загального фонду у 

сумі -20000,00 грн.  по КПВКМБ 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення ”  

передбачених на оплату послуг із санації порожнини рота учасників АТО (177 осіб) 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, 

та передати видатки споживання загального фонду по Золотоніському міському 

фінансовому управлінню (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)  по 

КПКВКМБ 7618800 “Інші субвенції” +20000,00 грн. у вигляді Субвенції районному 

бюджету для Золотоніської ЦРЛ на придбання матеріалів для проведення санації ротової 

порожнини учасникам  АТО; 

3.2. 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: 

3.2.1. Внести зміни у напрямок використання коштів по УЖКГ по депутату 

Штанько А.А. заява від 06.07.2017 № 39-деп (клопотання УЖКГ від 11.07.2017 № 349) 

кошти передбачені по видатках споживання загального фонду на поточний ремонт 

пам’ятника “Невідомому солдату” у сумі -5000,00 грн. зняти по КПВКМБ 4016060 

“Благоустрій міст, сіл, селищ” та перенаправити на проведення заходів по благоустрою 

міста, в зв’язку із ліквідацією наслідків стихійного лиха по КПВКМБ 4017810 “Видатки 

на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” 

+5000,00 грн. 

3.2.2. Зменшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету 

по КПКВМБ 0318600 “Інші видатки ” передбачених міською “Програмою щодо 

виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх 

використання на 2017 рік” (залишок не розподілених коштів)  -158500,00 грн.,  

  зменшити видатки споживання загального фонду по Золотоніському міському 

фінансовому управлінню по КПКВМБ 7618010 “Резервний фонд ”  -52004,00 грн.,  

та збільшити видатки споживання загального фонду 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 на виплату допомоги по відшкодуванню збитків від 

стихійного лиха по головному розпоряднику коштів УП та СЗН  по КПВКМБ 1513400 

“Інші видатки на соціальний захист населення” +210504,00 грн. 

3.2.3. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 13.07.2017 № 355) зменшити видатки споживання загального фонду по КПКВМБ 

0318600 “Інші видатки ” -148886,00 грн.,  

  та збільшити видатки споживання загального фонду 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 на виплату допомоги по відшкодуванню збитків від 

стихійного лиха по головному розпоряднику коштів УП та СЗН по КПВКМБ 1513400 

“Інші видатки на соціальний захист населення” +148886,00 грн. 
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3.3.   За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 13.07.2017 

№ 355)  внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме: 

збільшити по КПКВКМБ  4017810 “Видатки на запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха”  по об’єкту  Капітальний ремонт 

покрівлі ж/б Грушевського 4-а в м. Золотоноша Черкаської області, в т. ч. виготовлення 

ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд  у сумі+416826,00 грн. 

за рахунок зменшення по КПКВКМБ  4016310 “Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території” передбачених по об’єкту  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 у сумі -416826,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

В. о. начальника фінуправління                                                       О.В. Коваленко 


