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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 29.12.2017  №  30-74/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, 20.12.2017 № 30-48 /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 частини в межах річних призначень, внесення змін в 

міжсесійний період за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів.  

Зокрема вносяться зміни: 

 

1. Перерозподіл доходів в межах річних призначень: 

1.1. Відповідно до доповідної записки начальника відділу доходів від 

19.12.2017 року №402 приведені планові призначення доходної частини у 

відповідність до фактичних(копія доповідної додається). 

2. Зміни  проведені у міжсесійний період: 

Рішення виконавчого комітету від 16.12.2017 № 464 внесені наступні 

зміни: 

        1 Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 21.12.2017року  

№ 859 „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 

рішення постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та 

фінансів від 22.12.2017 року № 45/1 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 +159912,00 грн., 

збільшити видатки споживання загального фонду по головному 

розпоряднику коштів фінансовому управлінню по КПКВКМБ 7618390 „Медична 

субвенція (Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам)”  у сумі 

+159912,00 грн. (на утримання  Золотоніської ЦРЛ). 

2 Відповідно до довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної 

державної адміністрації № 328-1 від 22.12.2017 року зменшити річні призначення 

доходної частини спеціального фонду „Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з 

використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 

теплопостачання централізованого питного водопостачання та водовідведення, які 

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

погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування ” (код 

доходів 41036600) у сумі – 206 328,00 грн. та зменшити річні призначення 

видаткової частини спеціального фонду по головному розпоряднику коштів 

Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) по 
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КПКВКМБ 7616150 „Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, 

послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з 

використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 

теплопостачання централізованого питного водопостачання та водовідведення, які 

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

погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування” у сумі 

206328,00 грн.. 

3 За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН лист від 26.12.2017 

№3055) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної 

адміністрації № 963-1 від 26.12.2017 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 +67135,00грн., 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 +13 241,63 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 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 
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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 +3160,47 

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    

+2 039,20 грн.; 

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

комунальні послуги” в сумі +644,18 грн.; 

- КПКВКМБ 1513016 „Надання субсидій населенню для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг” в сумі +48 049,52 грн. 

4 Збільшити доходну частину спеціального фонду міського бюджету по 

коду доходів 41034500 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій” у 

сумі +596000,00 грн. 

Збільшити видатки розвитку спеціального фонду 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 

26.12.2017 №1275) 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 +613880,00 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 та іншого обладнання) для навчальних закладів м. 

Золотоноша Черкаської області” в сумі +596000,00 грн. та співфінансування з 

міського бюджету у розмірі 3% +17880,00; 

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 головного 

розпорядника коштів по відділу освіти  по КПВКМБ 1016310 “ Реалізація заходів 

щодо інвестиційного розвитку території” в сумі -17880,00 грн. (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”). 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       Н.О. Сьомак 


