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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 03.10.2017  №  28-2/VIІ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до 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, 14.07.2017 №25-3/VII, 08.08.2017 №26-2/VII, 12.09.2017 №27-4/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 та перерозподілу видатків в межах річних 

призначень трансфертів з державного та обласного бюджетів та головних розпорядників 

коштів.  

Зокрема вносяться зміни: 

 

       1. Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

1.1. За зверненням КП «Золотоніський міський центр первинної медіко – 

санітарної допомоги (сімейної медицини) (лист від 21.09.2017 № 432) перенаправити 

видатки споживання загального фонду по головному розпоряднику коштів 

виконавчому комітету по КТКВК 0312180 “Первинна медична допомога населенню” 

передбачені міською “Програмою розвитку медицини та медичного обслуговування 

населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки ” в сумі - 63000,00 грн. на забезпечення 

виконання “Програми забезпечення ефективним лікуванням дітей, хворих на 

муковісцидоз на 2017 – 2020 роки ” в сумі + 63000,00 грн. 

 

1.2. За зверненням КП «Золотоніський міський центр первинної медіко – санітарної 

допомоги (сімейної медицини) (лист від 28.09.2017 №443 ) збільшити видатки розвитку 

спеціального фонду (передача із загального фонду до бюджету розвитку) по головному 

розпоряднику коштів виконавчому комітету та внести зміни до Переліку об’єктів, 

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

КТКВК 0312180 “Первинна медична допомога населенню” по об’єкту “Капітальний 

ремонт приміщення амбулаторії №2 КП «Золотоніський міський центр ПМСД (СМ)» ЗМР 

вул. Шевченка,32 м. Золотоноша Черкаської області ” у сумі +300000,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання по КПКВКМБ 7618290 

“Субвенція на утримання обє'ктів спільного користування чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності обє'ктів спільного користування” (на відшкодування комунальних 

послуг та енергоносіїв  ЦРЛ)  у сумі -300000,00 грн. 

 

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

25.09.2017 № 842) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику збільшити видатки споживання загального фонду по: 

 КПКВКМБ 1011170 “Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

та інші заходи в галузі освіти”  збільшити річні призначення по КЕКВ 2272 “ Оплата 

водопостачання та водовідведення ” у сумі +165,00 грн.  

КПКВКМБ 1011190 “Централізоване ведення бухгалтерського обліку”  

збільшити річні призначення по КЕКВ 2272 “ Оплата водопостачання та водовідведення ” 

у сумі +380,00 грн.; 

КПКВКМБ 1011200 “Здійснення  централізованого господарського 

обслуговування”  збільшити річні призначення по КЕКВ 2272 “ Оплата водопостачання та 

водовідведення ” у сумі +80,00 грн.; 

КПКВКМБ 1010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, 

селищах, селах”  збільшити річні призначення по КЕКВ 2272 “ Оплата водопостачання та 

водовідведення ” у сумі +275,00 грн.; 
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за рахунок зменшення видатків споживання по КПКВКМБ 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 -900 грн. 

 

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

28.09.2017 № 858) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику по:  

збільшити видатки розвитку спеціального фонду (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 1011010 

“Дошкільна освіта” по об’єкту “Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ “Ромашка” по 

вул. Незалежності, 75 .Золотоноша Черкаської обл., в т. ч виготовлення ПКД, експертиза 

об’єкту у сумі +387793,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків загального фонду 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 КЕКВ 2110 “Заробітна плата”   у сумі -317863,00 грн., та 

КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі -69930,00 грн. (економія коштів). 

 

1.5. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.09.2017 № 

470) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному розпоряднику, а 

саме: 

збільшити видатки споживання по загальному фонду по КПКВКМБ  4016650 

“Утримання та розвиток інфраструктури доріг ” у сумі +5472,00 грн. 

за рахунок зменшення по КПКВКМБ  4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ” 

по КЕКВ 2273 “ Оплата електроенергії ”    у сумі -5472,00 грн. 

 

1.6. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.09.2017 № 

471) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному розпоряднику, а 

саме: 

збільшити видатки споживання по загальному фонду по КПКВКМБ  4016060 

“Благоустрій міст, сіл, селищ” у сумі +560000,00 грн.(заходи по благоустрою); 

за рахунок зменшення видатків споживання по загальному фонду по КПКВКМБ  

4017810 “Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха ”   у сумі -10000,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків розвитку спеціального фонду (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 по КПКВКМБ  

4017470 “Внески  до статутного капіталу суб'єктів господарювання” для КП «Міський 

водоканал» у сумі - 550000,00 грн., з них по: 

об’єкту 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 у сумі -300000,00 грн. 

по об’єкту “Реконструкція самоплинного та напірного колектора водовідведення  

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

експертиза коригування, авторський та технічний нагляд”  у сумі -250000,00 грн. 

 

1.7. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.09.2017 № 

469) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному розпоряднику, а 

саме: 

збільшити видатки споживання по загальному фонду по КПКВКМБ  4010180 

“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах” у сумі +6000,00 

грн. (придбання ПММ), 

за рахунок зменшення по КПКВКМБ  4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 

по КЕКВ 2273 “ Оплата електроенергії ”    у сумі -6000,00 грн. (економія коштів); 
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1.8. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.09.2017 № 

472) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному розпоряднику, а 

саме: 

збільшити видатки розвитку спеціального фонду (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  4016060 

“Благоустрій міст, сіл, селищ ” (Придбання квадрокоптера   Parrot bebop drone 2)  у сумі 

+14000,00 грн. 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ  

4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” у сумі                 

-14000,00 грн. (економія коштів); 

 

1.9. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.09.2017 № 

473) внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку: 

збільшити по КПКВКМБ  4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” по об’єкту 

“Капітальний  ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД , експертиза  проекту, технічний нагляд ” у 

сумі +200000,00 грн. 

та за рахунок зменшення по КПКВКМБ  4017470 “Внески  до статутного 

капіталу суб'єктів господарювання” (КП «Міський водоканал») по об’єкту “Реконструкція 

самоплинного та напірного колектора водовідведення  по вул. Шевченка м. Золотоноша  

Черкаської області (2-га черга), в т.ч. коригування ПКД, експертиза коригування, 

авторський та технічний нагляд”  у сумі -200000,00 грн. 

 

1.10. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.09.2017 

№ 491) внести зміни, а саме: 

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

коштів бюджету розвитку зменшити видатки розвитку спеціального фонду (передача із 

загального фонду до бюджету розвитку)по КПКВКМБ  4016060 “Благоустрій міст, сіл, 

селищ” по об’єкту “Придбання  нагород переможцям  конкурсу  "Кращий двір, краще 

подвір'я", ігровий майданчик  2 шт ” у сумі  -40000,00 грн. 

та збільшити видатки споживання по загальному фонду по КПКВКМБ  

4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”(Придбання  нагород  та виконання робіт  

переможцям  конкурсу  "Кращий двір, краще подвір'я")   у сумі +40000,00 грн. 

 

1.11. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 25.09.2017 № 79) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику по КПКВКМБ 0313131 “Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді”  збільшити річні призначення по КЕКВ 2110 “Заробітна плата”   у сумі +7225,00 

грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату плату” у сумі +375,00 грн., за рахунок 

зменшення по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання”   у сумі -2000,00 грн., КЕКВ 2273 

“Оплата електроенергії ”    у сумі -5600,00 грн. 

 

1.12 За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 28.09.2017 № 2035) внести зміни в межах річних призначень передбачених по 

головному розпоряднику, а саме: 

збільшити річні призначення по КПКВКМБ 0318370 ”Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів” для забезпечення виконання міської “Програми 

безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2017-2018 роки” (для 

проведення поточних видатків (сіті-лайт, друк інформаційних і просвітницьких 

матеріалів, створення власної рубрики на міському радіомовленні та придбання 

канцтоварів)  у сумі +3000,00 грн., 

 за рахунок зменшення по КПКВКМБ 0318600 ”Інші видатки” (економія по 

частковій компенсації відсотків за енергоощадними кредитами)  у сумі  -3000,00 грн. 
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1.13. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури (лист від 

25.09.2017 № 154) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику: 

збільшити видатки споживання по загальному фонду по КПКВКМБ 2414090 

“Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”  у сумі +46000,00 грн. 

(проведення поточного ремонту міського будинку культури); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по: 

КПВКВМБ 2414100 “Школи естетичного виховання” у сумі -46000,00 грн., в т. ч. 

Оплата праці -35000,00 грн. 

 

1.14. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 29.09.2017 

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

рахунок коштів бюджету розвитку, а саме до назви об’єкту передбачених по КПКВКМБ  

4017470 “Внески  до статутного капіталу суб'єктів господарювання” (КП «Міський 

водоканал»): 

з “Реконструкція самоплинного та напірного колектора водовідведення  по вул. 

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

експертиза коригування, авторський та технічний нагляд”; 

на “Реконструкція самоплинного та напірного колектора водовідведення  по вул. 

Шевченка м. Золотоноша  Черкаської області 1 черга, в т.ч. коригування ПКД, експертиза 

коригування, авторський та технічний нагляд”. 

 

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

26.09.2017 № 282) внести зміни, а саме: 

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

коштів бюджету розвитку зменшити видатки розвитку спеціального фонду (передача із 

загального фонду до бюджету розвитку) по КПКВКМБ  1513104 “Забезпечення 

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” по об’єкту 

“Капітальний ремонт покрівлі приміщень Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги” у сумі  -99000,00 грн. 

та збільшити видатки споживання по загальному фонду по КПКВКМБ  

1513104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”(для 

переобладнання автомобіля Ford Transit  Kombi 2017 року випуску за грантовою 

програмою «Соціальне таксі»)   у сумі +99000,00 грн. 

 

2. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів 

 

2.1. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 02.10.2017 № 450) та довідки Управління охорони здоров’я Черкаської обласної 

державної адміністрації № 1737/01-16 від 22.09.2017 року та рішення постійної комісії з 

питань соціального – економічного розвитку, бюджету та фінансів від 21.09.2017 року 

№34/1 збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

бюджетам по коду доходів 41033600 “Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань ” у сумі +55375,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду 

по виконавчому комітету по КПКВКМБ 0312180 “Первинна медична допомога 

населенню”  в сумі +55375,00 грн. 

 

2.2. Відповідно до розпорядження КМУ від 30 серпня 2017 року № 640 – р та 

Витягу зі змін помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету 

(за винятком надання кредитів з Державного бюджету) на 2017 рік  наданого 

Золотоніським управлінням казначейської служби України Черкаської області внести 

зміни в до річних призначень, а саме: 

збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету по коду 

доходів 41034500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
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заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій” у сумі +404000,00 

грн., 

збільшити видатки розвитку спеціального фонду (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 (лист від 29.09.2017 № 861)  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 +404000,00 грн. по об’єкту Модернізація та оновлення 

матеріально – технічної бази (придбання віконних та дверних блоків, меблів, 

предметів довгострокового користування, комп’ютерної техніки та іншого 

обладнання) для навчальних закладів, м. Золотоноша Черкаської області.  

 

2.3. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 02.10.2017 № 

2227) внести зміни до річних призначень Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду 

за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (код доходів 41030600) а саме:  

зменшити видатки споживання загального фонду КПКВКМБ 1513043 "Надання 

допомоги при народженні дитини" в сумі -1000 000,00 грн.; 

та збільшити видатки споживання загального фонду  по: 

 КПКВКМБ 1513045 „Надання допомоги на дітей одиноким матерям” в сумі 

+800000,00 грн.; 

КПКВКМБ 1513047 „Надання допомоги при усиновленні дитини” в сумі +20000,00 

грн.; 

КПКВКМБ 1513049 „Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам” в сумі +180000,00 грн. 

 

       3. Зміни  проведені у міжсесійний період: 

3.1. Рішення виконавчого комітету від 29.09.2017 № 313 внесені наступні 

зміни: 

        За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 28.09.2017 № 

2174) внести зміни до річних призначень 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) а саме: збільшити видатки споживання 

загального фонду КПКВКМБ 1513016 "Надання субсидій населенню для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг" в сумі +317060,00 грн.; 

та зменшити видатки споживання загального фонду по 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 -317060,00 грн. 

 

 

Секретар ради                                                                                                         Н.О. Сьомак 

 


