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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 03.11.2017  №  29-_3_/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 , 

03.10.2017 №28-2/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 

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 головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

23.10.2017 № 970) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 

1011230 “Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років”  збільшити річні призначення у сумі +3620,00 

грн.  

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 -3620,00 грн. 

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

23.10.2017 № 964) 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  1011010 “ Дошкільна освіта ”: 

з “Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ “Ромашка” по вул. Незалежності, 

75 .Золотоноша Черкаської обл., в т. ч виготовлення ПКД, експертиза об’єкту”; 

на “Капітальний ремонт  «технічне переоснащення»  системи опалення ДНЗ 

“Ромашка” по вул. Незалежності, 75 м Золотоноша Черкаської обл., в т. ч виготовлення 

ПКД, експертиза об’єкту”; 

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

23.09.2017 № 969) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику, а саме: 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1015031 

“Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл”  збільшити річні призначення в сумі +18587,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна 

плата”   у сумі +15235,00 грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі 

+3352,00 грн.  

збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1011190 

“Централізоване ведення бухгалтерського обліку”  збільшити річні призначення в сумі 

+43725,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі +35840,00 грн., та КЕКВ 

2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі +7885,00 грн.  

за рахунок зменшення видатків споживання по КПКВКМБ 1011020 “Надання 

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

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

колегіумами в сумі -62312,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2110 “Заробітна плата”  у сумі -51075,00 

грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” у сумі -11237,00 грн. (економія 

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

23.10.2017 № 963) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику, а саме:  

по КПКВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” по КЕКВ 2240 “Оплата послуг, крім 

комунальних” збільшити видатки споживання загального фонду  у сумі +27839,00 грн, 

за рахунок зменшення КЕКВ 2110 “Заробітна плата”   у сумі -22819,00 грн., та КЕКВ 

2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі -5020,00 грн. (економія коштів). 

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 2240 “Оплата 

послуг, крім комунальних” збільшити видатки споживання загального фонду у сумі 

+37155,00 грн, за рахунок зменшення КЕКВ 2110 “Заробітна плата”   у сумі -30455,00 

грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі -6700,00 грн. (економія 

коштів). 

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

23.10.2017 № 967) внести зміни Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по: 

КПКВКМБ 1016310 “ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” 

збільшити видатки розвитку спеціального фонду (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по об’єкту “Авторський нагляд по об’єкту «Будівництво критого 

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

обл.»” у сумі +12324,00 грн.; 

КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами”, саме: 

збільшити видатки розвитку спеціального фонду (передача із загального 

фонду до бюджету розвитку) по об’єкту “ПКД  та експертиза  об’єкта  «Капітальний 

ремонт спортивного майданчика спеціалізованої школи №2 інформаційних технологій по 

вул. Миколаївська, 5 м. Золотоноша Черкаської обл.» ” у сумі +56858,00 грн.; 

збільшити видатки розвитку спеціального фонду (передача із загального 

фонду до бюджету розвитку) по об’єкту “Експертиза об’єкта «Капітальний ремонт 

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

обл.»” у сумі +1232,00 грн.; 

збільшити видатки розвитку спеціального фонду (передача із загального 

фонду до бюджету розвитку) по об’єкту “ПКД та експертиза по об’єкту «Відновлення 

елементів благоустрою прилеглої території до центрального входу в гімназію ім. 

С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської обл.»” у сумі +38591,00 

грн.; 

 за рахунок зменшення видатків розвитку спеціального фонду (передача із 

загального фонду до бюджету розвитку) по об’єкту “Виготовлення ПКД  по об’єкту 

«Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у ЗОШ №6»” у сумі -109005,00 

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

20.10.2017 №2377) внести зміни в межах річних призначень загального фонду 

передбачених по Субвенції 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: 

збільшити видатки споживання  загальному фонду по: 

 КПКВКМБ  1513044 “Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування” у сумі +80019,00 грн; 

КПКВКМБ 1513045 “Надання допомоги на дітей одиноким матерям” у сумі 

+851696,00 грн; 

КПКВКМБ 1513049 “Надання державної соціальної допомоги інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам” у сумі +520468,55 грн; 

за рахунок зменшення видатків споживання по загальному фонду по:  
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КПКВКМБ 1513042 “Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку” 

у сумі -174592,55 грн; 

КПКВКМБ 1513043 “Надання допомоги при народженні дитини” у сумі -

906793,00 грн; 

КПКВКМБ 1513046 “Надання тимчасової державної допомоги дітям” у сумі -

13376,00 грн; 

КПКВКМБ  1513048 “Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям” у сумі -212612,00 грн; 

КПКВКМБ  1513080 “Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 

внаслідок психічного розладу” у сумі -144810,00 грн.; 

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

23.10.2017 № 962) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику по КПКВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти 

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

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

видатки споживання загального фонду у сумі +217852,00 грн. по КЕКВ 2240 “Оплата 

послуг, крім комунальних” у сумі +17852,00 грн. та КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали,  

обладнання та інвентар ” у сумі +200000,00 грн., за рахунок зменшення КЕКВ 2111 

“Заробітна плата”   у сумі -178567,00 грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” 

у сумі -39285,00 грн. (економія коштів). 

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

23.10.2017 № 971/1) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику, а саме:  

зменшити 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 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 “Придбання шахового кабінету  (на умовах 

співфінансування з міського бюджету)” у сумі -75000,00 грн.; 

збільшити видатків споживання 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” у сумі +75000,00 грн. (Придбання обладнання для шахового 

кабінету (на умовах співфінансування з міського бюджету). 

1.9.  За зверненням головного розпорядника коштів фінансовому управлінню 

(лист від 24.10.2017 № 350)  внести зміни в межах річних призначень передбачених по 

головному розпоряднику по КПВКМБ 7510180 “ Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення ”  

зменшити КЕКВ 2111“Заробітна плата” у сумі -13053,00 грн. (економія коштів), та 

збільшити КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі +13053,00 грн.; 

1.10. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 01.11.2017 № 2039) внести зміни в межах річних призначень передбачених по 

головному розпоряднику, а саме: 

збільшити річні призначення по КПКВКМБ 0318600 ”Інші видатки” 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 видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

0318370 ”Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”  у сумі  -3000,00 грн. 

1.11. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 01.11.2017 № 2038) внести зміни в межах річних призначень передбачених по 

головному розпоряднику, а саме: 

збільшити річні призначення по КПКВКМБ 0313131 “Центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді” у сумі +4478,00 грн., а саме: КЕКВ 2111 “Заробітна 
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плата” у сумі +2842,00 грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” у сумі +1636,00 

грн.,  

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

0310180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення” у сумі  -4478,00 грн., а саме: по 

КЕКВ 2240 “Оплата послуг, крім комунальних” у сумі -154690,00 грн., КЕКВ 2210 

“Предмети, матеріали,  обладнання та інвентар ” у сумі -76000,00 грн,. КЕКВ 2273 “Оплата 

електроенергії ” у сумі -27478,00 грн., КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі +241350,00 

грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі +12340,00 грн.; 

 1.12. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 01.11.2017 № 2040) 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 0310180 

”Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної 

Республіки Крим та обласного значення” по об’єкту “Влаштування каналізаційної мережі 

та котловану під вигрібну яму в адмінприміщенні за адресою вул. Благовіщенська, 2” у 

сумі +17206,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

0310180 ”Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення” КЕКВ 2240 “Оплата послуг, крім 

комунальних”у сумі -17206,00 грн.    

1.13. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист від 01.11.2017 

№2577) внести зміни в межах 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 +400 000,00 грн.; 

 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 -100 000,00 грн. 

зменшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1513012 „ 

Пільги 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 
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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 

-150 000,00 грн. 

зменшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1513013 „ 

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 

яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги” в сумі -

150 000,00 грн. 

1.14. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від (лист від 

19.10.2017 № 553) внести зміни в межах річних призначень передбачених по головному 

розпоряднику, а саме: 

збільшити річні призначення по КПКВКМБ 4010180 “Керівництво і управління 

у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 

значення” у сумі  +37812,00 грн., а саме:  КЕКВ 2111 “Заробітна плата” у сумі +30993,00 

грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” у сумі +6819,00 грн.,  

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

4016010 “Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-

експлуатаційного господарства” у сумі  -37812,00 грн., а саме:  по КЕКВ 2240 “Оплата 

послуг, крім комунальних” у сумі -10352рн ,та КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії ” у сумі 

-27460,00 грн. 

 

2. Зміни  проведені у міжсесійний період: 

 

2.1. Рішення виконавчого комітету від 11.10.2017 № 325 внесені наступні 

зміни: 

        2.1.1. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 02.10.2017 № 565 та 

довідки Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово – 

комунального господарства ЧОДА від 06.10.2017 № 5 збільшити річні призначення 

загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41035000 

“Інші субвенції” у сумі +6069,00 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 +6069,00 грн. 

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

06.10.2017 № 2320) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної 

адміністрації № 726-1 від 06.10.2017 року збільшити річні призначення Субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (код доходів 

41031000) у сумі +400200,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по 

КПКВКМБ 1513026 „Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” в сумі 

+400200,00 грн. 

 

2.2. Рішення виконавчого комітету від 20.10.2017 № 332 внесені наступні 

зміни: 

2.2.1. Збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету по коду 

доходів 41034500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій” у сумі +1292000,00 

грн. (витяг з розпису Державного бюджету). 

Збільшити видатки розвитку спеціального фонду (передача із загального фонду 

до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році 
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будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по головному розпоряднику 

коштів відділу освіти (лист від 19.10.2017 № 944) 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 +1292000,00 грн., з них:   

  по об’єкту Проведення капітального та поточного ремонту приміщень 

навчального закладу та оновлення матеріально – технічної бази (придбання віконних та 

дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування, комп’ютерної техніки 

та іншого обладнання) для Золотоніської ЗОШ №1,  м. Золотоноша Черкаської області  в 

сумі +496000,00 грн.;   

 по об’єкту Проведення капітального та поточного ремонту приміщень 

навчальних закладів 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 в сумі 

+796000,00 грн. 

2.2.2. Відповідно до листа Департаменту фінансів Черкаської ОДА від 11.10.2017 

року №02-01-22/1697 та розпорядження Черкаської облдержадміністрації від 03.10.2017 

року № 571 внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме уточнити назву об’єкту 

передбачених по КПКВКМБ  4017470 “Внески  до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання” (КП «Міський водоканал»): 

з “Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення  по вул. 

Шевченка в м. Золотоноша  Черкаської області. Коригування. І черга”; 

на “Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. 

Шевченка в м. Золотоноша  Черкаської області. І черга”. 

 

2.3. Рішення виконавчого комітету від 25.10.2017 № 338 внесені наступні 

зміни: 
2.3.1. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист від 

25.10.2017 №2405) 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 601 239,00 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 601 239,00 грн. 

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

25.10.2017 №2406) та згідно довідки про зміни плану асигнувань загального фонду  від  

23.10.2017 № 1023/09 збільшити річні призначення по коду доходів 41035000 “Інші 

субвенції” (на витрати на поховання учасників бойових дій) у сумі +1558,00 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 +1558,00 грн.  

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

25.10.2017 №2414) внести зміни в межах 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 +3511313,40 грн.; 
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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 -3511313,40 грн. 

2.3.4.   За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 19.10.2017 

№ 546) зменшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 4016060  

„Благоустрій міст, сіл і селищ” в сумі -3940 грн.; 

та збільшити видатки споживання загального фонду КПКВКМБ 4016650 

“Утримання та розвиток інфраструктури доріг” +3940 грн. 

 

2.4. Рішення виконавчого комітету від 31.10.2017 № 339 внесені наступні 

зміни: 
4.3.1. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист від 30.10.2017 

№2513) внести зміни в межах 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 +50 000,00 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 -50 000,00 грн. 

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

27.10.2017 № 990), довідки Управління освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації № 28 від 27.10.2017 року та рішення постійної комісії з питань соціального – 

економічного розвитку, бюджету та фінансів від 20.10.2017 року №38/1 збільшити річні 

призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 

41035000 “Інші субвенції” у сумі +8873,00 грн. та збільшити видатки споживання 

загального фонду по КПКВКМБ 1011220 “Інші освітні програми”  в сумі +8873,00 грн. (на 

виплату обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - 

членів Малої академії наук). 

 

 

Секретар ради                                                                                                         Н.О. Сьомак 


