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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 20.12.2017  №  30-48/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, 04.12.2017 № 30-3 /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 за рахунок перерозподілу видатків в межах 

річних призначень та трансфертів з державного та обласного бюджетів та головних 

розпорядників коштів.  

Зокрема вносяться зміни: 

 

1. 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  

Слюсар О. О. заява від 04.12.2017 № 68-деп (клопотання УЖКГ від 12.12.2017 № 669) у 

сумі +3171,00 грн.  по КПВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”  (Придбання 

турніка різновисокого   ОП-28 для облаштування дитячого майданчика  ж/б по вул. 

Шевченка, 156); 

збільшити видатки споживання загального фонду по головного розпорядника 

коштів по відділу освіти по депутату  Говоруха А. О. заява від 01.12.2017 № 66-деп та по 

депутату  Скиба В. В. заява від 01.12.2017  № 67-деп (клопотання відділу освіти від 

12.12.2017 № 1208) у сумі +19943,00 грн.  по КПВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта”  

(придбання металопластикових вікон для дошкільного закладу “Ромашка”, які  виділені 

депутатами міської ради в сумі 19 943,00грн. (вікна – 2шт., жалюзі – 2 шт.)); 

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 головного розпорядника 

коштів по УЖКГ по депутату  Слюсар О. О. заява від 04.12.2017 № 68-деп  та по депутату  

Галушка А. О. заява від 04.12.2017 № 69-деп  (клопотання УЖКГ від 12.12.2017 № 669) у 

сумі +16386,00 грн.  по КПВКМБ 4016060 “Благоустрій міст, сіл, селищ”  (Придбання  

гірки  ОП – 38 (8433), каруселі ОП-29 (7953) для облаштування дитячого майданчика  ж/б 

по вул. Шевченка, 156);  

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 головного розпорядника 

коштів по УЖКГ по депутату  Зубу О. П. заява від 24.11.2017 № 65-деп (клопотання 

УЖКГ від 01.12.2017 № 679) у сумі +5330,00 грн.  по КПВКМБ 4016060 “Благоустрій 

міст, сіл, селищ”  (Розроблення проекту, та проходження експертизи щодо об’єкту 

“Капітальний ремонт покриття та вимощення прибудинкової території  ж/ по вулиці 

Запорізька 2 в  м. Золотоноша Черкаської області”); 

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 4016310 “Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території”  в сумі -44830,00 грн. (Реконструкція  полігону 

твердих побутових відходів  для м. Золотоноша  в адміністративних межах Антипівської 

та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області , в т.ч.  
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коригування ПКД, експертиза коригування ПКД, екологічна експертиза, технічний та 

авторський нагляд, тощо); 

2. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 12.12.2017 № 696 

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 +33482,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у 

сумі +22330,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі +4961,00 грн., 

КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” у сумі +6191,00 грн.( Комплект 

меблів для службового  кабінету (перерахунок вартості із метою виправлення помилок , 

допущених при попередньому розрахунку  вартості) , конверти, марки); 

 за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

4010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського 

Автономної Республіки Крим та обласного значення” в сумі -33474,00 грн., в т.ч. КЕКВ 

2274 “Оплата природного газу” у сумі -23872,00 грн. . та КЕКВ 2273 “Оплата 

електроенергії” у сумі +9610,00 грн.;   

3. За звернення головного розпорядника коштів відділу культури від 13.12.2017 

№ 213 збільшити видатки споживання загального фонду в сумі +64895,00 грн., з них по: 

 КПКВМБ 2414060 “Бібліотеки” в сумі +1215,00 грн. в т.ч. по КЕКВ 2111 

“Заробітна плата”   у сумі +990,00 грн. та  КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у 

сумі +225,00грн. 

КПКВМБ 2414090 “ Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу” в сумі +63680,00 грн. в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі +44640,00грн,.  

КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі +17040,00  грн. та КЕКВ 2273 “Оплата 

електроенергії” у сумі +2000,00 грн.;  

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду в сумі -64895,00 

грн., з них по; 

 КПКВМБ 2410180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення” в сумі -1880,00 

грн. в т.ч. КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” у сумі -1880,00 грн.;  

по КПКВМБ 2414070 “Музеї і виставки” в сумі -11285,00 грн. в т.ч. по КЕКВ 

2111 “Заробітна плата”   у сумі -1735,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у 

сумі -370,00  грн., КЕКВ 2274 “Оплата природного газу” у сумі -7000,00 грн. та 2273 

“Оплата електроенергії” у сумі -2180,00 грн.; 

по КПКВМБ 2414100 “ Школи естетичного виховання дітей” в сумі -48510,00 

грн. в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата” у сумі -25970,00 грн. КЕКВ 2120 “Нарахування 

на оплату праці ” у сумі -8660,00  грн., КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар” у сумі -12180,00 грн. та КЕКВ 2240 “Оплата послуг, крім комунальних” у сумі -

1700,00 грн.; 

по КПКВМБ 2414200 “ Інші культурно-освітні заклади” та заходи в сумі -3220,00 

грн. в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі -1830,00 грн. та 2273 “Оплата 

електроенергії” у сумі -1390,00 грн.; 

4. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

12.12.2017 № 1210)  збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1011010 “Дошкільна освіта” в сумі +288900,00 грн., в т.ч. КЕКВ 2210 “Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар” у сумі +128900,00 грн.( придбання комплектів 

постільної білизни та комплектів рушничків); 

та зменшити видатки споживання загального фонду у сумі -128900,00 грн., з 

них по: 

КПВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” в сумі -60000,00 грн., в т. ч КЕКВ 2230 

“Продукти харчування” у сумі -30000,00 грн. та КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” у 

сумі -30000,00 грн.; 

КПВКМБ 1011090 “ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ” в сумі -184180,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 

2111 “Заробітна плата” у сумі -131147,00 грн. КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” 

у сумі -28853,00  грн.,КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” у сумі -22960,00 грн. та КЕКВ 

2230 “Продукти харчування” у сумі -1220,00 грн.; 
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КПВКМБ 1011170 “ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та 

інші заходи в галузі освіти” в сумі -1570,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2273 “Оплата 

електроенергії” у сумі -1570,00 грн.; 

КПВКМБ 1011190 “Централізоване ведення бухгалтерського обліку” в сумі -

2450,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” у сумі -2450,00 грн.; 

КПВКМБ 1011200 “Здійснення централізованого господарського 

обслуговування” в сумі -1510,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” у сумі 

-1510,00 грн.; 

КПВКМБ 1011210 “Утримання інших закладів освіти” в сумі -3740,00 грн., в т.ч. 

по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” у сумі -3740,00 грн.; 

КПВКМБ 1015031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в сумі -1500,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2273 “Оплата 

електроенергії” у сумі -1500,00 грн.; 

КПВКМБ 1010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення” в сумі -2850,00 

грн., в т.ч. по КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” у сумі -2850,00 грн.; 

КПВКМБ 1013035 “ Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян” в сумі -30000,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2610 

“Субсидії та поточні трансферти підприємствам” у сумі -30000,00 грн.; 

КПВКМБ 1013160 “ Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)” в сумі -1100,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 

2230 “Продукти харчування” у сумі -1100,00 грн.; 

5. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

12.12.2017 № 1209)  збільшити видатки споживання загального фонду в сумі +54215,00 

грн. по: 

 КПВКМБ 1010180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення” в сумі +10760,00 

грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі +8280,00 грн., КЕКВ 2120 

“Нарахування на оплату праці ” у сумі +1820,00 грн.,  та КЕКВ 2250 “Видатки на 

відрядження” у сумі +660,00 грн.; 

КПВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” в сумі +15110,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 

“Заробітна плата”   у сумі +204210,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у 

сумі +55935,00 грн., КЕКВ 2240 “Оплата послуг, крім комунальних” у сумі +37945,00 грн., 

КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”   у сумі +700,00 грн., КЕКВ 2273 

“Оплата електроенергії”   у сумі -11600,00 грн. та КЕКВ 2274 “Оплата природного газу”  у 

сумі -272080,00 грн.; 

КПВКМБ 1011170 “ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та 

інші заходи в галузі освіти” в сумі +28180,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   

у сумі +24195,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі +3965,00 грн. та 

КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”   у сумі +20,00 грн.; 

КПВКМБ 1011190 “Централізоване ведення бухгалтерського обліку” в сумі 

+50,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”   у сумі 

+50,00 грн.; 

КПВКМБ 1011200 “Здійснення централізованого господарського обслуговування 

” в сумі +60,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі -4000,00 грн., КЕКВ 

2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі +4000,00 грн. та КЕКВ 2272 “Оплата 

водопостачання та водовідведення”   у сумі +60,00 грн.; 

КПВКМБ 1011210 “ Утримання інших закладів освіти” в сумі +55,00 грн., в т.ч. 

по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”   у сумі +55,00 грн.; 

та зменшити видатки споживання загального фонду у сумі -54215,00 грн., з них 

по: 

КПВКМБ 1011090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” в сумі -8137,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 

“Заробітна плата”   у сумі -8280,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі 

-1820,00 грн.,  КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”   у сумі -1500,00 

грн. та КЕКВ 2240 “Оплата послуг, крім комунальних” у сумі +3463,00 грн.; 
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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 -45633,00 грн., в т. ч 

по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі -150000,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на 

оплату праці ” у сумі -33000,00 грн., КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар” у сумі +21500,00 грн., КЕКВ 2230 “Продукти харчування” у сумі +97947,00 грн., 

КЕКВ 2240 “Оплата послуг, крім комунальних” у сумі +5920,00 грн., КЕКВ 2250 “Видатки 

на відрядження” у сумі -660,00 грн., КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та 

водовідведення”   у сумі +1060,00 грн. та КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії”   у сумі 

+11600,00 грн.; 

КПВКМБ 1015031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в сумі -445,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна 

плата”   у сумі -6070,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі -1336,00 

грн., КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” у сумі +7406,00 грн.,по 

КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”   у сумі -445,00 грн.; 

6. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

14.12.2017 № 1220)  зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1015031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл” в сумі –24601.00грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі -

20165,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі -4436,00 грн., 

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 головного розпорядника 

коштів по відділу освіти  у сумі +24601,00 грн.  по 1015031 “Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” (придбання 

газонокосарки та мотокоси); 

7. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

19.12.2017 № 1250)  зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1011090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми” в сумі -37120,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна 

плата”   у сумі -30426,00 грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі -6694,00 

грн., 

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 головного розпорядника 

коштів по відділу освіти  у сумі +37120,00 грн., а саме  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 +7120,00 грн. (ПКД 

та технічний нагляд по об’єкту «Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (заміна 

покрівлі) будівлі загальноосвітньої школи №5 за адресою: вул..Баха,57 в м. Золотоноша») 

та по КПВКМБ 1011200 “Здійснення централізованого господарського обслуговування ” в 

сумі +30000,00 грн.(Придбання кондиціонеру); 

8. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН  (лист 

Золотоніського міського центру соціальної допомоги від 15.12.2017 №367) збільшити 

видатки по: КПКВКМБ  1513104 “Надання допомоги на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування” в сумі +76170,00 грн., з них: 

збільшити видатків споживання по загальному фонду +17200,00 грн. ; 

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 головного розпорядника 

коштів у сумі +58970,00 грн. (завершення робіт по об’єкту “Капітальний ремонт 

покрівлі”); 

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 (клопотання відділу освіти від 19.12.2017 № 713) по 
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КПВКМБ 4016310 “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”  в сумі -

76170,00 грн. (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); 

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

13.12.2017 №2943) 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 +18000,00 грн; 

за рахунок зменшення видатків споживання по загальному фонду по:  

КПКВКМБ 1513043 “Надання допомоги при народженні дитини” у сумі                          

-18000,00 грн.; 

10. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 14.12.2017 № 119)  збільшити видатки споживання загального фонду у сумі 

+47600,00 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 +38700,00 грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на 

оплату праці ” у сумі +8900,00 грн.  

за рахунок зменшення видатків споживання по загальному фонду по:  

КПКВКМБ 0318600 Інші видатки” у сумі  -47600,00 грн.(економія коштів); 

11. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 14.12.2017 № 2753)  збільшити видатки споживання загального фонду у сумі 

+5000,00 грн. по КПВКВМБ 0317310 “Проведення заходів із землеустрою” (2500,00грн. 

розробка технічної документації щодо розподілу на 5 окремих ділянок по вул. Обухова, 3а 

та 2500,00грн. розробка технічної документації щодо розподілу на 5 окремих ділянок по 

вул. Обухова, 3 б,); 

за рахунок зменшення видатків споживання по загальному фонду по:  

КПКВКМБ 0318600 “Інші видатки” у сумі  -5000,00 грн.(економія коштів); 

12. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 18.12.2017 № 122)  збільшити видатки споживання загального фонду у сумі 

+57898,00 грн. по КПВКВМБ 0317310 “Проведення заходів із землеустрою” (розроблення 

містобудівної документації : детальний план території частини міста в межах вулиці 

Обухова , обмеженої вул. Новоселівська та Садовий проїзд,  за рахунок економії коштів 

по виплаті матеріальної допомоги АТОвцям); 

за рахунок зменшення видатків споживання по загальному фонду по:  

КПКВКМБ 0313400 “Інші видатки на соціальний захист населення” у сумі  -

57898,00 грн.(економія коштів); 

13.За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 12.12.2017 № 704 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4017810 “ Видатки на 

запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі 

+18764,00 грн.( Відшкодування витрат по ліквідації  наслідків аварійної ситуації на 

самоплинному каналізаційному колекторі (відновлення а/бетонного  покриття  по вул. 

Шевченка)); 

 за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

4016060 “ Благоустрій міст, сіл, селищ” в сумі -18764,00 грн.(Послуги  по утриманню 

об’єктів благоустрою міста);  

14.За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  від 19.12.2017 № 716 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 4016060 “Благоустрій 

міст, сіл, селищ” в сумі +190906,00 грн.( Послуги з очищення стічних канав ); 

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 
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розпорядника коштів УЖКГ по КПВКМБ 4016310 “Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку території”  в сумі -190906,00 грн. (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); 

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

19.12.2017 №2979) внести зміни в межах річних призначень загального фонду 

передбачених по КПКВКМБ  1510180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, а саме: 

збільшити видатки споживання  загальному фонду в сумі +55270,00 грн., з них 

по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі +362000,00 грн., КЕКВ 2210 “Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар” у сумі +18950,00 грн., КЕКВ 2240 “Оплата послуг, 

крім комунальних” у сумі +120,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатки споживання  загальному фонду в сумі -55270,00 

грн., з них по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі -4555,00 грн., КЕКВ 2250 

“Видатки на відрядження” у сумі -2491,00 грн., КЕКВ 2271 “Оплата теплопостачання”   у 

сумі -6089,00 грн., КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”   у сумі -1,00 

грн., КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії”   у сумі -23621,00 грн., та КЕКВ “Окремі заходи 

по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” у сумі -

18513,00 грн.; 

16. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

19.12.2017 № 1250/2)  зменшити 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 

1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами” в сумі -265015,00 грн. (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); 

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 головного розпорядника 

коштів по відділу освіти  у сумі +75015,00 грн., а саме  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 +19015,00 грн. (Придбання обладнання) та по КПВКМБ 1011010 

“Дошкільна освіта” в сумі +56000,00 грн..( Придбання обладнання); 

збільшити 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 +190000,00 грн. (Поточний ремонт парапетів та 

встановлення віконних відливів в гімназії ім. С.Д.Скляренка) 

17. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

19.12.2017 № 1250/1)  збільшити видатки споживання загального фонду в сумі +31585,00 

грн. по: 

КПВКМБ 1011010 “Дошкільна освіта” в сумі +15000,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2120 

“Нарахування на оплату праці ”   у сумі 15000,00 грн.; 

 КПВКМБ 1015031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в сумі +10255.00грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна 

плата”   у сумі +10255,00 грн. 

КПВКМБ 1011210 “ Утримання інших закладів освіти” в сумі +6330,00 грн., в 

т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі +6330,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатки споживання  загальному фонду в сумі -31585,00 

грн. по: 
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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 -25255,00 грн., в т.ч. 

по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі -20701,00 грн., та КЕКВ 2120 “Нарахування на 

оплату праці ” у сумі -4554,00 грн.  

КПВКМБ 1011210 “ Утримання інших закладів освіти” в сумі -6330,00 грн., в т.ч. 

по КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі -6330,00 грн.  

 

1.1. 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 головного розпорядника коштів відділу освіти(листи від 

12.12.2017 № 1206 та 1207)  збільшити видатки розвитку 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 +141662,00 грн. (Проведення топографо-геодезичного знімання по 

об’єкту “Відновлення елементів благоустрою прилеглої території  до центрального  входу 

в гімназію ім. С. Д. Скляренка”) в сумі + 19972,00 грн. та ПКД, експертиза по об’єкту  

“Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків ЗОШ №6 в м. Золотоноша вул. 

Благовіщенська, 96-А” в сумі + 121690,00 грн.); 

за рахунок зменшення видатків розвитку 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 -141662,00 грн.(“Капітальний ремонт приміщення (утеплення 

фасаду) гімназії ім. С. Д. Скляренка” в сумі -132473,00 грн. та “Проведенення санації 

приміщень закладів освіти(крім гімназії)для розробки заходів із зменшення теплових 

витрат” в сумі -9189,00 грн.); 

2. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти(листи від 

12.12.2017 № та 1249)  збільшити видатки розвитку 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 +34290,00 грн.( для забезпечення 3% співфінансування Субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - 

економічного розвитку окремих територій) та по КПВКМБ 1016310 “Реалізація заходів 

щодо інвестиційного розвитку території”  в сумі +5850,00 грн. Придбання спортивного 

майданчика, м. Золотоноша Черкаської області (співфінансування з міського бюджету 3% 

- 5850,00); 

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 (клопотання від 19.12.2017 № 715) по КПВКМБ 4016310 

“Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”  в сумі -40140,00 грн. 

(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. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів. 

1. Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 13.12.2017року № 842 

“„Про перерозподіл субвенції з державного бюджету “, погоджені постійною комісією 

обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (висновок 

від 15.12.2017 № 43/1), а саме: 

збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету по коду доходів 

41030600 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 

"гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та 
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виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя” у 

сумі 169500,00 грн.  

та збільшити видатки споживання загального фонду у сумі 169500,00 грн., а саме: 

КПКВКМБ 1511060 „Забезпечення належних умов для виховання та розвитку 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. 

сімейного типу, прийомних сім'ях)” в сумі +169500,00 грн. 

2. Відповідно до довідки департаменту фінансів Черкаської ОДА від 20.12.2017 року  

№ 948-1 та за зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 18.12.2017 

№3017) збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету по коду 

доходів 41030800 “Субвенція 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”   у сумі 

+7427221,00 грн. а саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду 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 +560382,00 грн.; 

- 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 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 +44825,00 грн.; 

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 +45975,00 грн.;  

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

послуги” в сумі + 23929,00 грн. 

- КПКВКМБ 1513016 „Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг” в сумі +6752110,00 грн. 

3. Відповідно до довідки департаменту фінансів Черкаської ОДА від 20.12.2017 року  

№ 947-1 та за зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 18.12.2017 
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№3025) збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету по коду 

доходів 41031000 “ Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу ”   у сумі +33603,00 грн. та збільшити видатки 

споживання загального фонду у сумі +33603,00 грн. по КПКВКМБ 1513026 „Надання 

субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу” в сумі +33603,00 грн. 

 

       3. Зміни  проведені у міжсесійний період: 

 

3.1. Рішення виконавчого комітету від 11.12.2017 № 431 внесені наступні 

зміни: 

        За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 11.12.2017 

№ 2930) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 

891-1 від 08.12.2017 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 

827,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду у сумі 827,00 грн., а саме: 

КПКВКМБ 1513026 „Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 

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

+890,22 грн., 

та зменшити видатки споживання загального фонду, 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 -1,59 грн.; 

КПКВКМБ 1513025 "Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого 

палива та скрапленого газу" в сумі -1,60 грн.; 

КПКВКМБ 1513026 "Надання субсидій населенню для відшкодування витрат 

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

-60,03 грн.; 

3.2. Рішення виконавчого комітету від 18.12.2017 № 435 внесені наступні 

зміни: 

За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 18.12.2017 №2968) 

та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації № 917-1 

від 13.12.2017 року збільшити річні призначення загального фонду 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) в сумі +4500000,00 грн., а 

саме:  

збільшити видатки споживання загального фонду 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 +387484,63 грн.; 

- 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 
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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 +87835,84 грн.; 

- 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 +48247,39 грн.;  

- КПКВКМБ 1513016 „Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг” в сумі +4023556,84 грн. 

та зменшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1513015 „ 

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги” в сумі - 47124,70 грн. 

2.1 Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 07.12.2017року № 809 

“Про розподіл виділених коштів між обласним бюджетом, районними бюджетами, 

бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад коштів 

медичної субвенції з державного бюджетом місцевим бюджетам” та висновку постійної 

комісії з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів від 

08.12.2017 року №42/1 внести зміни в до річних призначень, а саме: 

збільшити доходну частину загального фонду міського бюджету по коду 

доходів 41034200 “Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” у сумі 

+222950,00 грн., 

збільшити видатки споживання загального фонду по головному розпоряднику 

коштів фінансовому управлінню (лист Золотоніської ЦРЛ від 14.12.2017 № 1844)  по 

КПКВКМБ 7618390 “Медична субвенція  (Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам)”  у сумі +222950,00 грн. 

2.2 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 +1338000,00 

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 19.12.2017 №1249) 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 +1143000,00 грн., з 

них:   

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 
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та іншого обладнання) для навчальних закладів м. Золотоноша Черкаської області” в сумі 

+1143000,00 грн.; 

КПКВКМБ 1015031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл” у сумі +195000,00 грн., з них:   

по об’єкту “Придбання спортивного майданчика, м. Золотоноша Черкаської 

області”. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                         Н.О. Сьомак 


