Додаток № 1
до рішення міської ради
від 30.01.2018 № 31-3/VIІ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради
“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-47/VII “Про міський
бюджет на 2018 рік”.
Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до
міського бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю внесення змін за рахунок
розподілу вільного залишку коштів міського бюджету станом на 1 січня 2018 року, та в
частині перерозподілу коштів в межах їх загального обсягу відповідно до клопотань
головних розпорядників коштів.
Зокрема внесені зміни:
1. РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ
За рахунок вільного залишку коштів загального фонду, залишку спеціального
фонду збільшуються призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на
8305286,32 грн. (медична субвенція загальний фонд – 608720,07 грн., освітня субвенція
загальний фонд – 594808,25 грн., субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій загальний фонд –
1338080,00 грн., загальний фонд - 1058630,00 грн., передача із ЗФ до БР – 4001514,00 грн.,
субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку окремих територій спеціальний фонд – 596000,00 грн., ФОНПС

спеціального фонду -107534,00 грн.), а саме:
1.1. За звернення Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної
допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради від 09.01.2017 № 33 по
головному розпоряднику коштів виконавчому комітету за рахунок медичної субвенції
(вільні залишки) кошти спрямовуються на:
видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0212111 «Первинна
медична допомога населенню» +608720,07 грн. на поточні видатки (придбання предметів
та матеріалів (паливно-мастильні матеріали, миючі засоби, папір, друкована продукція,
заміна печаток, штампів, запасні частини, лабораторні реактиви, господарські товари) –
100 000,0 грн., придбання медикаментів для безперебійного функціонування медичних
кабінетів – 161 544,0 грн., забезпечення підгузниками та калоприймачами населення, яке
їх потребує - 192 600,0 грн., оплата послуг, крім комунальних (орендна плата
амбулаторій, телекомунікаційні послуги та мережі «Інтернет», вивезення твердих
побутових відходів та відкачування нечистот, обслуговування комп’ютерної техніки,
обслуговування програмного забезпечення, поточний ремонт автотранспорту, обладнання
та обслуговування внутрішніх мереж) – 100 000,0 грн., видатки на відрядження – 26 260,0
грн., відшкодування медикаментів пільговим категоріям населення за рецептами лікарів –
28 316,07 грн.);
1.2. За звернення Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної
допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради від 22.01.2018 № 59 по
головному розпоряднику коштів виконавчому комітету (вільні залишки загального
фонду) кошти спрямовуються на:
видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0212111 «Первинна
медична допомога населенню» +200000,00 грн. на поточні видатки (для забезпечення
відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення міста (на
виконання п. 8 Програми розвитку медицини та медичного обслуговування населення м.
Золотоноша на 2016 – 2020 роки));
1.3. За звернення Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної
допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради від 22.01.2018 № 60 по
головному розпоряднику коштів виконавчому комітету (вільні залишки загального
фонду) кошти спрямовуються на:
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видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0212111 «Первинна
медична допомога населенню» +37115,00 грн. на поточні видатки (для придбання меблів);
1.4. За звернення Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної
допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради від 04.01.2018 № 16 по
головному розпоряднику коштів виконавчому комітету (вільні залишки загального
фонду) кошти спрямовуються на:
видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога
населенню» +612101,00 грн., по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення амбулаторії №
2 комунального підприємства «Золотоніський міський центр ПМСД (СМ)» Золотоніської
міської ради вул. Шевченка, 32 м. Золотоноша, Черкаської області”;
1.5. За звернення Золотоніського міського центру первинної медико-санітарної
допомоги (сімейної медицини)» Золотоніської міської ради від 09.01.2018 № 32 по
головному розпоряднику коштів виконавчому комітету (вільні залишки загального
фонду) кошти спрямовуються на:
видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога
населенню» +199000,00 грн., на придбання комп’ютерної техніки для створення
електронної карти пацієнта;
1.6. За зверненням головного лікаря Золотоніської ЦРЛ від 12.12.2017 № 1836 по
головному розпоряднику коштів Золотоніському міському фінансовому управлінню за
рахунок вільних залишків загального фонду) передбачити на:
видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
+725000,00 грн. (на закупівлю для операційних блоків лікарні та пологового відділення
медичного обладнання (операційні світлодіодні світильники з стельовим кріпленням зі
змінною колірною температурою 3 шт. в сумі 510000,00грн., стіл операційний 1 шт. в сумі
187000,00грн., інше супутнє медичне обладнання для операційних блоків - 28000,00грн.);
1.7. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ від 15.01.2018 № 31
(вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1216030 «Організація
благоустрою населених пунктів» +52000,00 грн. (придбання камер відеоспостереження
(оглядових) + 8600,00 грн., встановлення системи відео спостереження + 43400,00грн.);
видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1216030 «Організація благоустрою населених
пунктів» +48000,00 грн., на придбання камер відеоспостереження (номеркових) та
реєстратора;
1.8. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ від 15.01.2018 № 27
(вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1218110 «Заходи
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» +4800,00
грн., матеріальна допомога на ліквідацію наслідків стихійного лиха по ОСББ «Надія
Олександрівна Губенка»);
1.9. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 90 за рахунок освітньої субвенції (вільні залишки) кошти спрямовуються на:
видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» +594808,25 грн. на поточні видатки (на доукомплектування засобами
навчання кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики);
1.10. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 82 (вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
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видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» +199843,00 грн. на поточні видатки (на оплату актів виконаних робіт по
гідрохімічному очищенню системи опалення будівлі СШ №1);
1.11. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 91 (вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школоюдитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами» +427287,00 грн. на поточні видатки (утримання та розвитку матеріальнотехнічної бази закладів загальної середньої освіти з розрахунку 500 гривень на одного
учня);
1.12. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 85 (вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0611010 «Надання
дошкільної освіти» +100000,00 грн. на поточні видатки (для здійснення поточного
ремонту системи водовідведення та ремонту підлоги у д/з «Ромашка»);
1.13. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 85 (вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» +480000,00
грн. на ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт
козирка гімназії ім. С. Д. Скляренка»;
1.14. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 84 (вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» +231525,00
грн. на ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт
приміщення загального користування із заміною дверних блоків гімназії ім. С. Д.
Скляренка».;
1.15. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 88 (вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» +20000,00 грн.
на ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по об’єкту «Капітальний ремонт по
заміні віконних блоків у СШІТ№2»;
1.16. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 87 (вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та
закладів» +1627865,00 грн. на оплату будівельних робіт по об’єкту «Будівництво критого
басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 у м. Золотоноша Черкаської
обл.»;
1.17. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 97, 98 (вільні залишки загального фонду) кошти спрямовуються на:
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видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку:
по КПВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» +5850,00 грн. на
придбання спортивного майданчика, м. Золотоноша Черкаської обл.» (співфінансування з
міського бюджету на рівні 3% );
по КПВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» у сумі +52173,00 грн.
(співфінансування з міського бюджету на рівні 3%) на 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;
1.18. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018
№ 98 (вільні залишки субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій загального фонду) кошти
спрямовуються на:
видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та
включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку у сумі +1338080,00 грн., з них:
по КПВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» +195000,00 грн.
на придбання спортивного майданчика, м. Золотоноша Черкаської обл.»;
по КПВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» +1143080,00 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.»;
1.19. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти від 19.01.2018 №
97 (вільні залишки субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально - економічного розвитку окремих територій спеціального фонду) кошти
спрямовуються на:
видатки розвитку спеціального фонду та включені до Переліку об’єктів, видатки
на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в
т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» +596000,00 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.»;
1.20. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 23.01.2018 №
54) внести зміни у напрямку використання коштів (додаток 7) спеціального фонду
природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду охорони
навколишнього природного середовища в 2018 році по КПКВКМБ 1218340
“Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів” збільшити видатки у сумі
+107534,00 грн., а саме:
збільшити видатки розвитку за напрямком Придбання систем, приладів для
здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і
скидів шкідливих речовин у водні ресурси (п.17 Постанови № 1147 від 17.09.1996р.)
+201734,00 грн.
за рахунок зменшення видатків споживання у сумі -94200,00 грн., які
передбачені як заходи з озеленення міст і сіл : заходи щодо захисту зелених насаджень
від шкідників та хвороб, а саме: видалення аварійних, сухостійних, пошкоджених
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шкідниками та хворобами дерев на території м Золотоноша (п.-47 Постанови № 1147 від
17.09.1996р);
ІІ. Перерозподіл видатків в межах річних призначень:
2.1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 15.01.2018 №
28) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1216017 “Інша
діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово – комунального господарства” у
сумі +57600,00 грн. (технічні умови , інвентаризація об’єкту нерухомості, оплата робіт по
виготовленню експертної оцінки, тощо);
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по головного
розпорядника коштів УЖКГ по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду” в сумі -57600,00 грн. (технічні умови , інвентаризація
об’єкту нерухомості, оплата робіт по виготовленню експертної оцінки, тощо).

Секретар ради

Н. О. Сьомак
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