Додаток № 1
до рішення міської ради
від 04.12.2017 № 30-3/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, 03.11.2017 № 29-3 /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. РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ
Відповідно до висновку фінансового управління (пропозиції від 01.12.2017 № 386)та
відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України збільшити доходну та видаткову частину
міського бюджету у сумі +3850000,00 грн., в тому числі:
1.1. Доходна частина: збільшення річних призначень у сумі 3850000,00 грн., а саме:

Код доходу 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної
плати” +2580000,00 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” +270000,00 грн.,
Код доходу 14031900 “Пальне ” +1000000,00 грн.,
1.2. Збільшити видаткову частину у сумі 3850000,00 грн., в тому числі по:
1.2.1. загальний фонд в сумі +2674411,00 грн.:
1. Збільшити видатки споживання загального фонду по УЖКГ (клопотання
УЖКГ від 24.11.2017 № 658) у сумі +200000,00 грн. по КПВКМБ 4016060 “ Благоустрій
міст, сіл, селищ” (Проведення заходів по благоустрою міста);
2. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 14.11.2017 №
627) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4016060 “Благоустрій
міст, сіл, селищ” у сумі +150000,00 грн.(Послуги по благоустрою міста (прибирання
снігу, посипання пісчано - соляною сумішшю вулиць міста);
3. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ від 07.11.2017 № 617
збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4010180 “Керівництво і
управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення” в сумі +32463,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2271 “Оплата
теплопостачання” у сумі +32463,00 грн.;
4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 30.11.2017 №
675) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +40000,00 грн. по
КПВКВМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ” (Придбання світлодіодних лазерних
проекторів TM Ekoled);
5. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 10.10.2017 №
518) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4017810 “Видатки на
запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” у сумі
+180000,00 грн. (Відшкодування витрат по ліквідації наслідків стихійного лиха);
6. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від
28.11.2017 № 1125) збільшити 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,
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гімназіями, колегіумами” у сумі +13558,00 грн. (для проведення поточного ремонту
освітлювальної мережі та системи вентиляції у ЗОШ №5);
7. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від
29.11.2017 № 2632) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +430350,00
грн. по КПВКВМБ 0310180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення” в т.ч. по КЕКВ
2111 “Заробітна плата” у сумі +371150,00 грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату
праці ” у сумі +59200,00 грн.
8. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від
29.11.2017 № 2631) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +180000,00
грн. на виконання міської програми "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" по КПВКВМБ 0318600 “Інші видатки” (придбання будівельних
матеріалів для поточного ремонту КПП військової частини);
9. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від
29.11.2017 № 113) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +60000,00
грн. по КПВКВМБ 0318600 “Інші видатки” (на придбання сувенірної продукції, друк та
поклейка постерів);
10. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист
від 26.10.2017 № 91) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +17000,00
грн. по КПВКВМБ 0313400 “Інші видатки на соціальний захист населення ” (матеріальна
допомога на лікування та поховання);
11. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист
від 21.11.2017 № 106) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +26000,00
грн. по КПВКВМБ 0318600 “Інші видатки” (на придбання квітів та подарунків);
12. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист
від 26.10.2017 № 92) збільшити видатки розвитку загального фонду у сумі +498422,00
грн. по КПВКВМБ 0317310 “Проведення заходів із землеустрою” (топографо-геодезичне
знімання земельної ділянки 0,25 га обмежених вулицями Струнківська, Нова, Перова
(виділення земельних ділянок АТОвцям) та під забудовою по вул. Замковій - 131095,00
грн., розроблення містобудівної документації (Детальний план території) та топографогеодезичне знімання земельної ділянки по вул. Струнківська (виділення земельних
ділянок АТОвцям) та під забудовою по вул. Замковій - 176771,00 грн., вишукувальні
роботи по земельній ділянці по вул. Струнківська (виділення земельних ділянок
АТОвцям) та під забудовою по вул. Замковій -190556,00 грн.);
13. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист
від 26.10.2017 № 92) збільшити видатки розвитку загального фонду у сумі +198376,00
грн. по КПВКВМБ 0317310 “Проведення заходів із землеустрою” (часткова оплата по
договору від 09.12.2016 року (топографо-геодезичне знімання земельної ділянки по вул.
Обухова) – 37 188,00 грн; розроблення містобудівної документації (Детальний план
території) та топографо-геодезичне знімання земельної ділянки по вул. Благовіщенська, 55
– 54125,00 грн.; виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення
інвентаризації земельної ділянки по Шевченка 3а (підготовка до продажу на земельних
торгах) – 94570,00 грн.; виготовлення проекту землеустрою по Обухова, 58 (підготовка до
продажу на земельних торгах) – 9728,00 грн.; розроблення проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Саксаганського, 54 (підготовка до продажу на
земельних торгах) – 2765,000 грн..);
14. За звернення головного розпорядника коштів відділу культури від 28.11.2017
№ 195 збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +88000,00 грн., з них по:
КПКВМБ 2414090 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного
типу” +78000,00 грн.(на новорічні іграшки, гірлянди та інші новорічні прикраси,);
КПКВМБ 2414200 “Інші культурно-освітні заклади та заходи” +10000,00 грн.(на
підписку на періодичні видання та на проведення новорічних свят);
15. За звернення головного розпорядника коштів відділу культури від 23.11.2017
№ 191 збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +94000,00 грн. по
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КПКВМБ 2414090 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” (на
придбання матеріалів для поточного ремонту міського будинку культури);
16. За зверненням головного розпорядника коштів фінансовому управлінню
(лист від 24.10.2017 № 350) збільшити видатки споживання загального фонду по
КПВКМБ 7510180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення ” на придбання
будівельних матеріалів та оплату послуг за виконані роботи у сумі +83538,00 грн.;
17. За зверненням Золотоніського міського центру соціальної допомоги (лист від
26.10.2017 №315) збільшити видатки споживання загального фонду по головному
розпоряднику коштів УП та СЗН по КПКВКМБ 1513104 “Забезпечення соціальними
послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку
з похилим віком, хворобою, інвалідністю”(для доукомплектування автомобіля Ford Transit
Kombi 2017 року випуску за грантовою програмою «Соціальне таксі») у сумі +12600,00
грн.
18. За зверненням звернення головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист
від 30.11.2017 №2839) збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ
1510180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення ” у сумі +70104,00 грн,. в т.ч. по
КЕКВ 2111 “Заробітна плата” у сумі +70104,00 грн.;
19. За зверненням звернення головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист
від 01.12.2017 №2869) 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” у сумі +300000,00 грн.
1.2.2. Передача із загального фонду до бюджету розвитку +1175589,00 грн.
1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 19.10.2017 №
547) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) у
сумі +402817,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 4016310 “Реалізація
заходів щодо інвестиційного розвитку території” 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”.
2. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 28.11.2017 №
1127 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) у
сумі +22286,00 грн. та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1011020 “Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами” ПКД та технагляд по об’єкту «Капітальний ремонт по заміні віконних
блоків СШ №1 м. Золотоноша вул. Черкаська,12»;
3. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від
28.11.2017 № 1124) 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
1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” у сумі +32792,00 грн. по
об’єкту “Інженерно-геологічні роботи та топографо-геодезичне знімання об’єкту
«Рекострукція спортивного залу з добудовою спортивної зали для боксу у ЗОШ №6 по
вул. Благовіщенській, 96а м. Золотоноші Черкаської області» ”;
4. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету
(клопотання від 29.11.2017 №115) передбачити видатки розвитку (передача із загального
фонду до бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2017
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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” у сумі +7794,00 грн. для придбання 2-ох
електронасосів для теплогенераторної по вул. Садовий проїзд,8;
5. За зверненням КП «Золотоніський міський центр первинної медіко – санітарної
допомоги (сімейної медицини) (лист від 25.10.2017 №511 ) 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”, у сумі +59900,00 грн., з них
по:
об’єкту “Капітальний ремонт приміщення амбулаторії №2 КП «Золотоніський
міський центр ПМСД (СМ)» ЗМР вул. Шевченка,32 м. Золотоноша Черкаської області ” у
сумі +21900,00 грн.;
об’єкту “Придбання аналізатора сечі 2шт. ” у сумі +38000,00 грн.;
6. За зверненням КП «Золотоніський міський центр первинної медіко – санітарної
допомоги (сімейної медицини) (лист від 31.10.2017 №523 ) 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 “Придбання
комп’ютерної техніки для продовження роботи в системі "Доктор Елекс"” у сумі
+50000,00 грн.;
7. Відповідно до листа Черкаської ОДА від 25.07.2017року №899/01/01-49 та листа
Департаменту фінансів від 27.03.2017року № 380/01/01-49 збільшити видатки 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 головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню по
КТКВК 7618800 “Інші субвенції” у сумі +600000,00 грн. на субвенція обласному
бюджету на "Придбання спеціалізованого автомобіля класу "В" для обслуговування
населення відповідної територіальної одиниці для комунальної установи "Обласний центр
екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради"(на
умовах спів фінансування);
2. Перерозподіл видатків в межах річних призначень:
1. За зверненням депутатів міської ради направити через головних розпорядників
коштів видатки передбачені міською “Програмою щодо виділення коштів для
забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2017
рік”, них:
збільшити видатки споживання загального фонду по УЖКГ по депутату
Короленко В. Ю. заява від 29.09.2017 № 58-деп (клопотання УЖКГ від 24.11.2017 № 658)
у сумі +1840,00 грн. по КПВКМБ 4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ ” (придбання та
встановлення 2-х фонарів для вуличного освітлення по вул. Київській м. Золотоноша);
збільшити видатки споживання загального фонду по УЖКГ (клопотання УЖКГ
від 24.11.2017 № 658) у сумі +10000,00 грн. по КПВКМБ 4016650 “Утримання та
розвиток інфраструктури доріг” (Влаштування одностороннього дорожнього руху по вул.
Гоголя (від вул. Шевченка до вул. Миколаївська (встановлення дорожніх знаків);
за зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 24.11.2017 №
658) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4017810 “Видатки на
запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” у сумі
+15790,00 грн. (Відшкодування витрат по ліквідації наслідків стихійного лиха –
11837,00грн. та Аварійний (поточний) ремонт
пасажирського ліфта ЛПЗ20/9
реєстраційний №2867 у ж/б по вул. Шевченка,109 (1п.) м. Золотоноша - 3953,00грн.);
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 головного
розпорядника коштів УЖКГ по КПВКМБ 4017810 “Видатки на запобігання та ліквідацію
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надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі -27630,00 грн. .(Капітальний
ремонт покрівлі ж/б Грушевського 4-а в м. Золотоноша Черкаської області, в т. ч.
виготовлення ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд);
2. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ від 13.11.2017 № 625
збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4010180 “Керівництво і
управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим
та обласного значення” в сумі +124632,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” у
сумі +102157,00 грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі +22475,00 грн.
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ
4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ ” в сумі -104398,00 грн., в т.ч. КЕКВ 2273 “Оплата
електроенергії ” у сумі +27398,00 грн.
та зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4016010
“Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного
господарства” в сумі -20234,00 грн.;
3. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.11.2017 №
649) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +4915,00 грн. по
КПВКВМБ 4010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення” (Підписка
періодичних видань на 2018 рік);
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ
4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ ” в сумі -3751,00 грн (придбання нагород та
виконання робіт переможцям конкурсу "Кращий двір, краще подвір'я");
та зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4016010
“Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного
господарства” в сумі -1164,00 грн.( послуги для функціонування об’єктів житлового
господарства комунальної власності міста);
4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.11.2017 №
649)
збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 4010180
“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення” у сумі +84693,00 грн. (меблі для службового
кабінету та поточний ремонт приміщення із встановленням перегородки);
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по головного
розпорядника коштів УЖКГ по
- КПВКМБ 4016010 “Забезпечення надійного та безперебійного функціонування
житлово-експлуатаційного господарства” в сумі -46677,00 грн. (послуги для
функціонування об’єктів житлового господарства комунальної власності міста);
- КПВКМБ 4017310 “ Проведення заходів із землеустрою” в сумі -10508,00 грн.(
Інвентаризація земель на яких розміщені об’єкти комунальної власності міста , тощо);
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 головного
розпорядника коштів УЖКГ по :
- КПВКМБ 4016021 “ Капітальний ремонт житлового фонду ”в сумі -82,00 грн.
(експертне обстеження та капітальний ремонт ліфтів у ж/б по вул. Шевченка,148);
- КПВКМБ 4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ ” в сумі -18565,00 грн.
капітальний ремонт проїзду від вул. Черкаської №3 до вул. Благовіщенської №9, в т.ч.
ПКД, експертиза проекту, авторський та технічний нагляд (-357,00 грн.) та капітальний
ремонт тротуарів , в т.ч. ПКД, експертиза проекту, технічний нагляд (-18208,00 грн.);
- КПВКМБ 4016310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”
в сумі -5008,00 грн.(реконструкція приміщення першого поверху гуртожитку під
квартири та адміністративні приміщення по вул. Благовіщенська,9 м. Золотоноша
Черкаської області , в т.ч. експертиза ПКД та коригування ПКД, авторський та технічний
нагляд);
- КПВКМБ 4016650 “Утримання та розвиток інфраструктури доріг” в сумі 2008,00 грн. (капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, в т.ч. виготовлення,
коригування , експертиза ПКД, технічний та авторський нагляд);
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КПВКМБ 4017470 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” в
сумі -1845,00 грн. (На оплату гарантійних внесків по відсотках на 2017 рік за договором
фінансування з АБ «УКРГАЗБАНК» для придбання СБМ портального сміттєвоза на
шасі);
5. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 06.11.2017 №
610) збільшити видатки 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 КПВКМБ 4016060
“Благоустрій міст, сіл, селищ ” в сумі +14730,00 грн., з них по об’єктах :
- Виготовлення проектно – кошторисної документації "Капітальний ремонт
прибудинкової території по вул. Баха 65"б", 65"в", 67"в", 67"г" в м. Золотоноша
Черкаської області" + 6230,00 грн.;
- Виготовлення проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт
дорожнього покриття прибудинкової території ж/б по вул. Незалежності,59 в м.
Золотоноша Черк. обл.» + 1500,00 грн.;
- Виготовлення проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт
частини вулиці Саксаганського (від вул. Новоселівська до №30) в м. Золотоноші
Черкаської області + 7000,00 грн.;
по КПВКМБ 4016650 “Утримання та розвиток інфраструктури доріг” – у сумі
7000,00 грн. на Виготовлення проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт
елементів благоустрою прибудинкової території житлових будинків по вул. Соборна
№18 та № 22 в м. Золотоноші Черкаської області » ;
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ
4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ ” в сумі -21730,00 грн.;
6. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 21.11.2017 №
644)
збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 4010180
“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення” у сумі +2105,00 грн. (Накопичувач SSD 2.5
120GB WD (WDS 120G1GOA));
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ
4016010 “Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житловоексплуатаційного господарства” в сумі -2105,00 грн (послуги для функціонування
об’єктів житлового господарства комунальної власності міста);
7. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 24.11.2017 №
657) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4017810 “Видатки на
запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі
+8736,00 грн. (відшкодування витрат по ліквідації наслідків стихійного лиха);
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ
4017310 “ Проведення заходів із землеустрою” в сумі -8736,00 грн.(Інвентаризація
земель на яких розміщені об’єкти комунальної власності міста , тощо);
8. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 16.11.2017 №
638) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4016010
“Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства” в сумі
+30000,00 грн. (Роботи з розрахунків нормативів питного водопостачання для населення);
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 КПВКМБ
4017470 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” в сумі -30000,00
грн.( На оплату 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);
9. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 16.11.2017 №
641) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 4010180
“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення” у сумі +9700,00 грн. (Придбання паливно мастильних матеріалів);
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за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ
4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ ” в сумі -9700,00 грн., в т.ч. КЕКВ 2273 “Оплата
електроенергії ” у сумі -9700,00 грн.
10. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від
30.11.2017 № 1138) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +46340,00
грн., з них по:
КПВКВМБ 1010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення” +18100,00 грн., в
т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” у сумі +14610,00 грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування
на оплату праці ” у сумі +3490,00 грн.;
КПВКМБ 1011190 “Централізоване ведення бухгалтерського обліку” +28240,00
грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” у сумі +26956,00 грн., та КЕКВ 2120
“Нарахування на оплату праці ” у сумі +1284,00 грн.;
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ
1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами” в сумі -46340,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” у
сумі -37984,00 грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” у сумі -8356,00
грн.(економія коштів);
11. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від
28.11.2017 № 1123) зменьшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ
1011010 “Дошкільна освіта” в сумі -15430,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2272 “Оплата
водопостачання та водовідведення”
у сумі -10430,00 грн., КЕКВ 2273 “Оплата
електроенергії” у сумі +5000,00 грн.;
та збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +15430,00 грн., з
них по:
КПВКМБ 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” в сумі +7330,00 грн., в т.ч.
по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” у сумі -163119,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на
оплату праці ” у сумі -35886,00 грн.(економія коштів), КЕКВ 2271 “Оплата
теплопостачання” у сумі +191335,00 грн., КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та
водовідведення” у сумі +10000,00 грн., КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” у сумі
+5000,00 грн.;
КПВКМБ 1011090 “Централізоване ведення бухгалтерського обліку” в сумі
+100,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” у сумі +100,00 грн.;
КПВКМБ
1011200
“Здійснення
централізованого
господарського
обслуговування” в сумі +1680,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” у
сумі +1680,00 грн.;
КПВКМБ 1015031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в сумі +6320,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2271 “Оплата
теплопостачання” у сумі +5890,00 грн. та КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та
водовідведення” у сумі +430,00 грн.;
12. За звернення головного розпорядника коштів відділу культури від 30.11.2017
№ 197 збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВМБ 2410180
“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення” в сумі +6320,00 грн в т.ч. по КЕКВ 2111
“Заробітна плата” у сумі +5755,00 грн. та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у
сумі +565,00 грн.
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПКВМБ
2414200 “ Інші культурно-освітні заклади та заходи в сумі -6320,00 грн в т.ч. по КЕКВ
2111 “Заробітна плата” у сумі -6320,00 грн.;
13. За зверненням головного розпорядника коштів фінансовому управлінню
(лист від 24.10.2017 № 350) збільшити видатки споживання загального фонду по
КПВКМБ 7510180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення ” на придбання
будівельних матеріалів та оплату послуг за виконані роботи у сумі +11290,00 грн., за
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рахунок зменшення видатки споживання загального фонду у сумі -11290,00 грн., в т.ч.
по КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання” у сумі -4890,00 грн .та КЕКВ 2273 “Оплата
електроенергії” у сумі -6400,00 грн. (економії коштів по енергоносіях);
14. За зверненням громадсько – політичної газети “Златокрай” (лист від
09.11.2017 № 9) по головному розпоряднику коштів виконавчого комітету збільшити
видатки 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 КПВКМБ 0317212 “ Підтримка
періодичних видань (газет та журналів)” в сумі +29999,00 грн.( придбання фотокамери
Nikon D7100 18-140mm VR Kit (VBA360KV02) (офіційна гарантія));
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПКВМБ
0317212 “ Підтримка періодичних видань (газет та журналів)” в сумі -29999,00 грн.
(економія коштів по друку газети);
15. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від
28.11.2017 №2809) 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, дітямінвалідам 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 +27166,30 грн;
КПКВКМБ 1513045 “Надання допомоги на дітей одиноким матерям” у сумі
+112532,26 грн;
КПКВКМБ 1513047 “ Надання допомоги при усиновленні дитини” у сумі
+5216,00 грн;
КПКВКМБ 1513049 “Надання державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам” у сумі +287007,16 грн;
за рахунок зменшення видатків споживання по загальному фонду по:
КПКВКМБ 1513043 “Надання допомоги при народженні дитини” у сумі
-316052,00 грн;
КПКВКМБ 1513048 “Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям” у сумі -115869,72 грн;
16. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від
28.11.2017 № 1128/1) збільшити видатки 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
1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами” для забезпечення 3% співфінансування Субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного
розвитку окремих територій у сумі +63000,00 грн., з них по:
- 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 у сумі
+12120,00 грн;
- 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 у сумі +23880,00 грн;
- 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 у сумі
+14880,00 грн;
- Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази (придбання віконних та
дверних блоків, меблів, предметів довгострокового користування, комп’ютерної техніки
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та іншого обладнання) для Золотоніської ЗОШ №1, м. Золотоноша Черкаської області у
сумі +12120,00 грн;
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПКВМБ
1011010 “Дошкільна освіта” у сумі -63000,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2230 “Продукти
харчування” у сумі -63000,00 грн
2.1. Перерозподіл видатків в межах річних призначень за рахунок передачі із
загального фонду до бюджету розвитку та внесення змін до Переліку об’єктів, видатки
на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме:
1. За зверненням депутатів міської ради направити через головних розпорядників
коштів видатки передбачені міською “Програмою щодо виділення коштів для
забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2017
рік” та відповідно до клопотання головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від
24.11.2017 № 657) збільшити видатки розвитку по КПВКМБ 4016650 “Утримання та
розвиток інфраструктури доріг” в сумі +4877,00 грн. (Виготовлення ПКД по об’єкту
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. К. Думитрашко в м. Золотоноша
Черкаської області» депутат Короленко +2700,00грн. та Проходження державної
експертизи кошторисної частини проекту будівництва "Капітальний ремонт частини
вулиці Залізнична (від вул. Промислова до вул. Можайського) та вул. Південна в м.
Золотоноша Черкаської області депутат Восколович + 2177,00 грн.);
за рахунок зменшення видатків розвитку по КПВКМБ 4017810 “Видатки на
запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі
-4877,00 грн. (Капітальний ремонт покрівлі ж/б Грушевського 4-а в м. Золотоноша
Черкаської області, в т. ч. виготовлення ПКД, експертиза проекту, авторський та
технічний нагляд);
2. За зверненням депутатів міської ради направити через головних розпорядників
коштів видатки передбачені міською “Програмою щодо виділення коштів для
забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2017
рік” та відповідно до клопотання головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від
15.11.2017 № 632) збільшити видатки розвитку по КПВКМБ 4016060 “Благоустрій міст,
сіл, селищ” в сумі +2700,00 грн. (Відшкодування вартості проведення державної
експертизи кошторисної частини проекту будівництва «Капітальний ремонт елементів
благоустрою прибудинкової території житлових будинків №18 та № 22 по вул. Соборна
в м. Золотоноші Черкаської області» депутат Флоренко);
за рахунок зменшення видатків розвитку по КПВКМБ 4016650 “Утримання та
розвиток інфраструктури доріг” в сумі -2700,00 грн.( капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиць міста, в т.ч. виготовлення, коригування , експертиза ПКД, технічний та
авторський нагляд);
3. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від
28.11.2017 № 1128) внести зміни до назви об’єкту передбачених по КПКВКМБ 1011020
“Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами”:
з “Капітальний ремонт приміщення (утеплення фасаду) гімназії ім. С. Д.
Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської області”;
на “Консервація об’єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщення
(утеплення фасаду) гімназії ім. С. Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша
Черкаської області» в т.ч. ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд”.
4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 16.11.2017 №
639) збільшити видатки розвитку по КПВКМБ 4016052 “Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного господарства”
в сумі +18155,00 грн. (Розроблення
проекту та проходження експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт частини зливової
каналізації по вул. Благовіщенська в м. Золотоноша Черкаської області»);
за рахунок зменшення видатки розвитку по КПВКМБ 4017470 “Внески до
статутного капіталу суб’єктів господарювання” в сумі -18155,00 грн. (На оплату
гарантійних внесків по відсотках на 2017 рік за договором фінансування з АБ
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«УКРГАЗБАНК» для придбання СБМ портального сміттєвоза на шасі ГАЗ 3309 та 10
портальних контейнерів для сміття);
5. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист
від 29.11.2017 № 115) в межах річних призначень видатків розвитку спеціального
фонду по КПВКМБ 0310180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення”:
збільшити в сумі +32206,00 грн. на ”Придбання 2-ох електронасосів для
теплогенераторної по вул. Садовий проїзд,8”;
за рахунок зменшення в сумі -32206,00 грн. по об’єкту „Влаштування
каналізаційної мережі та котловану під вигрібну яму в адмінприміщенні за адресою вул.
Благовіщенська,2”;
3. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів.
1. Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 14.11.2017року № 750 “Про
розподіл субвенції з державного бюджету та внесення змін до переліку об’єктів” та
довідки департаменту фінансів від 24.11.2017року № 828-1 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
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 28.11.2017 № 1128/1) 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 Золотоніської ЗОШ №1, м. Золотоноша Черкаської області.
2. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 16.11.2017 № 737 та довідки
Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово – комунального
господарства ЧОДА від 23.11.2017 № 6 збільшити річні призначення загального фонду з
обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41035000 “Інші субвенції” у сумі
+12791,00 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 +12791,00 грн.
3. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 27.11.2017 № 766 та листа
департаменту фінансів від 28.11.2017 року №03-02-21 073/2007 збільшити річні
призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів
41020600 “Стабілізаційна дотація” у сумі +627800,00 грн. та збільшивши видаткову
частину міського бюджету на спрямування закладів галузі “Освіта” у сумі +627800,00 грн.
(рішення МВК від 30.11.2017 №391), а саме:
збільшити видатки споживання по загальному фону у сумі +167398,00 грн. по:
КПКВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” по об’єкту “Гідрохімічне очищення
системи опалення будівель дошкільних закладів” (Веселка - 69133грн., Струмочок – 98265
грн.) – 167398,00 грн.(лист від 28.11.2017року № 1126);
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 у сумі +460402,00 грн. по:
КПКВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” у сумі +294580,00 грн. по об’єкту
“Капітальний ремонт “Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення ДНЗ
“Ромашка” по вул. Незалежності, 75 м. Золотоноша Черкаської обл.”, в т.ч. виготовлення
ПКД, експертиза та технагляд об’єкту” (лист від 28.11.2017року № 1122);
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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 +26282,00 грн. по
об’єкту “ПКД та технагляд по об’єкту “Капітальний ремонт по заміні віконних блоків
ЗОШ№3 м. Золотоноша вул. Гоголя, 7”” (лист від 28.11.2017року № 1127);
КПКВКМБ 1016310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” у
сумі +139540,00 грн. по об’єкту на “здійснення оплати за коригування ПКД (згідно
додаткової угоди 2017 року) по об’єкту “Будівництво критого басейну гімназії ім. С. Д.
Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської області”” (лист від
28.11.2017року № 1121).
4. 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 +200000,00
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
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по головному розпоряднику
коштів виконавчому комітету в сумі 200000,00 грн., видатки спрямувавши на
Комунальне підприємство “Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги (сімейної медицини) (рішення МВК від 30.11.2017 №391) (лист від 24.11.2017
№ 577), по КПКВКМБ 0312180 “Первинна медична допомога населенню” по об’єктах:
- 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” + 38100,00 грн.,
- Придбання автоматичного гематологічного аналізатора 1 шт. + 161900,00 грн.
5. Відповідно до довідки Департаменту фінансів ЧОДА від 01.12.2017 № 829-1
зменьшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам
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) у сумі – 600000,00 грн. та зменшити видатки
споживання загального фонду по головному розпоряднику коштів УП та СЗН (лист від
01.12.2017 № 2845), а саме:
КПКВКМБ 1513043 "Надання допомоги при народженні дитини" в сумі -300 000,00
грн.;
КПКВКМБ 1513048 „ Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям ” в сумі -300000,00 грн.;
5. Відповідно до довідки Департаменту фінансів ЧОДА від 01.12.2017 № 830-1
зменшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам
по Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу (код доходів 41031000) у сумі – 284500,00 грн. та зменшити видатки
споживання загального фонду по головному розпоряднику коштів УП та СЗН (лист від
01.12.2017 № 2844), а саме:
КПКВКМБ 1513021 "Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія
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, 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 на придбання твердого палива та скрапленого газу" в сумі 16550,00 грн.;
КПКВКМБ 1513022 „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,
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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, у зв'язку з хворобою або вислугою років
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; 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,
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 придбання твердого палива ” в сумі -3919,00 грн.;
КПКВКМБ 1513023 "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 придбання
твердого палива" в сумі -8514,00 грн.;
КПКВКМБ 1513025 "Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива
та скрапленого газу" в сумі -3080,00 грн.;
КПКВКМБ 1513026 "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" в сумі
-252437,00 грн.;
6. Відповідно до рішення обласної ради від 28.11.2017року №18-18/VII та за
зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 28.11.2017 № 1128/2)
внести зміни до 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
1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами” (за рахунок залишку освітньої субвенції, переданого з обласного
бюджету - 1000000,00 грн.):
з “ Капітальний ремонт приміщень загального користування із заміною дверних
блоків гімназії ім. С.Д.Скляренка за адресою вул. Черкаська, 54 м. Золотоноша Черкаської
обл. ”;
на “Оснащення гімназії ім. С.Д.Скляренка засобами навчання, меблями,
навчальними кабінетами, комп’ютерним обладнанням, відеотехнікою, документ-камерою
та інтерактивними комплексами ”.
4. Зміни проведені у міжсесійний період:
4.1. Рішення виконавчого комітету від 08.11.2017 № 376 внесені наступні
зміни:
4.1.1. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від
08.11.2017 №2615) 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) збільшити доходну частину
загального фонду у сумі +750000 грн.
Збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +750000 грн., а саме:
КПКВКМБ 1513016 “Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг” в сумі +1783177.55 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
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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 сум -300336.53 грн.
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
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
– 232742,93 грн.;
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 –286315,13 грн.;
1513015 „Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги” в
сумі –213782,96 грн.
Секретар ради

Н.О. Сьомак
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