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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” із внесеними змінами від 30.01.2018 № 31-3/VII, 09.02.2018 

№ 32-2/VII ”.  
 

Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до 

міського бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю внесення змін з урахуванням 

зауважень Департаменту фінансів перевірки рішення “Про міський бюджет на 2018 рік” та 

перерозподілу видатків в межах річних призначень трансфертів з державного та обласного 

бюджетів та клопотань головних розпорядників коштів.  
  
Зокрема внесені зміни: 

1.  Внести зміни до пункту 20 рішення, у зв’язку з неправильним посиланням на 

статті Бюджетного кодексу України п.18 ст.64 замість п.35 ст.64 та Закону України «Про 

місцеве самоврядування України»  ст.26 замість ст.42. 

2. У додатку №1 до рішення по коду 18030100 замінити назву бюджетної 

класифікації: «Туристичний збір з юридичних осіб» на «Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами», по коду 19000000 «Інші податки і збори» на «Інші податки та 

збори». 

3. У додатку 3 видалить колонку «Код типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету»; 

В рядках деталізації бюджетних програм в частині міжбюджетних трансфертів «в 

т.ч. за рахунок субвенції …» виправлено назви субвенцій з місцевого бюджету за рахунок 

відповідних субвенцій з державного бюджету. 

По головному розпоряднику «Освіта» код та назву по ТПКВКМБ 0613230 “Виплата 

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

піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 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" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя” замінено на  ТПКВКМБ 

0613242 “ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”  

4. В додатку 4 назви трансфертів приведено у відповідність бюджетній класифікації 

5. В додатку 5 в «шапці» субвенції з державного бюджету замінено на субвенції з 

міського бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету. 

6. В додатку 6 по КПКВК 2111 назва КФКВК приведено у відповідність бюджетній 

класифікації; 

Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, інвалідів, учасників 

антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста 

Золотоноші "Турбота" на 2017 рік замінено на 2018 рік(технічна помилка); 

 

I.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

1.1. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 22.02.2018 № 20)  збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 

0213121 “Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді” у сумі +22875,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111 “Заробітна плата”   у сумі +18750,00 

грн. та  КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” у сумі +4125,00грн.; 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по головному 

розпоряднику коштів виконавчого комітету по КПВКМБ 0210160 “Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах” в сумі -22875,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2271 “Оплата 

теплопостачання”   у сумі -22875,00 грн.; 
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1.2. За зверненням депутатів міської ради направити через головних 

розпорядників коштів видатки міської “Програми щодо виділення коштів для 

забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 

рік” передбачених по виконавчому комітету по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у 

сфері державного управління” видатки споживання загального фонду зменьшити в сумі 

-13500,00 грн. (Поліщук О.С. -5500,00 грн., Лисянський О.В. -7000,00 грн., Боченкова 

В.В. -1000,00 грн.); 

збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по 

КПВКМБ 0213242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” у 

сумі +12500,00 грн.: 

- по депутату  Поліщук О. С. заява від 07.02.2018 № 4/01-19 (клопотання 

виконкому від 22.02.2018 № 18) у сумі +5500,00 грн.  (на виплату матеріальної допомоги 

на лікування); 

- по депутату  Лисянському О.В. звернення №10/01-19 і 11/01-19 від 13.03.2018 

(клопотання виконкому від 15.02.2018 № 34) у сумі +7000,00 грн. (на виплату 

матеріальної допомоги на лікування); 

збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по 

депутату  Боченкова В. В. заява від 02.03.2018 № 7/01-19 (клопотання виконкому від 

12.03.2018 № 27) по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” 

збільшити КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” у сумі +1000,00 грн. (на 

оплату публікації видань, оголошень в газеті «Златокрай»); 

 

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 02.03.2018 № 

139) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1210160 

“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах” у сумі +336,00 грн., в т.ч. по КЕКВ 2272 “Оплата 

водопостачання та водовідведення”   у сумі +336,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” в сумі -336,00 грн., 

в т.ч. по КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення”   у сумі -336,00 грн.; 

 

1.4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 01.03.2018 № 

137) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) 

та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1217330 “Будівництво інших об'єктів 

соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності” у сумі +6500,00 грн. 

(Реконструкція системи опалення (влаштування загального вузла обліку теплової енергії) 

в адмінбудівлі по вул. Шевченка 70 в м. Золотоноша Черкаської області, в т.ч. 

виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд); 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1216017 “Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово – комунального 

господарства” в сумі -6500,00 грн.; 

 

1.5. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 23.02.2018 № 

131) внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1218110 “Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” у сумі 770000,00 грн., а 

саме уточнити назву: 

з “Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації , яка виникла в результаті аварії на 

напірному колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт), що розташований за 

адресою вул. Шевченка,153 (район закладу "Піцерія VIVA)”; 

на “Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації , яка виникла в результаті аварії на 

напірному колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт), що розташований за 

адресою вул. Шевченка,153 (район закладу "Піцерія VIVA) в м. Золотоноша Черкаської 

області, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд”. 
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1.6. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.03.2018 № 

176)  збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1216011 

“Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” у сумі +12158,00 грн. 

(Влаштування захисних козирків у місцях проходу людей під арками на ж/б №63 по вул. 

Шевченка м. Золотоноша); 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1216017 “Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово – комунального 

господарства” в сумі -12158,00 грн.; 

 

1.7. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 20.03.2018 № 

170) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі +500000,00 грн. (Утримання об’єктів 

благоустрою міста); 

за рахунок зменшення  видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів ” в сумі -500000,00 грн.(Облаштування парковки по вул. 

Обухова); 

 

1.8. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 02.04.2018 № 

205) здійснити перерозподіл видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме: 

збільшити по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання ” у сумі +2314400,00 грн. (На оплату платежів по придбанню на умовах 

фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з піскорозкидальним, 

поливо мийним, плужньо-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381  вартістю  

1 985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ – 5340, вартістю  3 647 700,00 

грн., в тому числі : авансовий платіж  1 126 692,00 грн., адміністративна комісія 45 067,68 

грн., гарантовані платежі  на 2018 рік  1 142 592 грн.); 

за рахунок зменшення по КПВКМБ 1217330 “Будівництво інших об'єктів 

соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності” в сумі -1578000,00 

грн.(Будівництво набережної річки Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області, 

Коригування ПКД, експертиза та поліпшення технічного стану та благоустрій р. 

Золотоношка в м. Золотоноша Черкаської області. Реконструкція. Виготовлення ПКД, 

експертиза); 

та за рахунок зменшення по головному розпоряднику коштів відділу освіти  по 

КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ” в сумі -736400,00 грн. (Придбання 

технологічного обладнання в басейн гімназії ім.  С. Д. Скляренка); 

 

1.9. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 02.04.2018 № 

208) здійснити перерозподіл видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, а саме: 

збільшити по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання ” у сумі +231600,00 грн. (На оплату гарантованих внесків по відсотках на 

2018 рік по кредитному договору № МСБ – 01/17/142 від 18.08.2017року (придбання 

сміттєвозу та 10 змінних контейнерів – кузова) із АТ «УКРГАЗБАНК»); 

за рахунок зменшення по головному розпоряднику коштів відділу освіти  по 

КПВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ” в сумі -231600,00 грн. (Придбання 

технологічного обладнання в басейн гімназії ім.  С. Д. Скляренка); 
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1.10. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

21.03.2018 № 301) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) та включити 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” у сумі +14213,00 грн. (Експертиза об’єкту «Будівництво 

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

Черкаської обл.» Коригування (стадія проектування – «проект»)); 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 

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

гімназіями, колегіумами ” в сумі -14213,00 грн.; 

 

1.11.  За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти  від 27.02.2018 

№ 245 за рахунок освітньої субвенції (вільні залишки), в зв’язку із внесеними змінами до 

пункту 8  “Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам”, затверджених постановою КМУ від 14.02.2017р. №94 здійснити перерозподіл 

видатків споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної 

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

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

колегіумами» зменшити КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”   у 

сумі -594808,25 грн. (передбачені на доукомплектування засобами навчання кабінетів 

фізики, хімії, біології, географії, математики) та збільшити КЕКВ 2111 “Заробітна плата” 

у сумі +487547,75 грн. та  КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” у сумі 

+107260,50грн.; 

 

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

21.03.2018 № 302) збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) та включити 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 ” у сумі +11500,00 грн. (ПКД, експертиза об’єкту «Капітальний ремонт по 

заміні віконних блоків СШІТ №2 в м. Золотоноша, вул. Миколаївська 5»); 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 

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

гімназіями, колегіумами ” в сумі -11500,00 грн.; 

 

ІІ. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів. 

2.1. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 16.11.2017 № 737 та за 

зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист від 27.03.2018 

№ 42) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

бюджетам по коду доходів 41053900 “Інші субвенції з місцевого бюджету” у сумі 

+19430,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому 

комітету по КПКВКМБ 0217640 “ Заходи з енергозбереження” на виконання міської 

"Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. 

Золотоноша на 2017- 2020 роки" (субвенція з обласного бюджету) в сумі +19430,00 грн. 

 

 

 

В. о. начальника фінуправління                                                       Г. А. Степовенко 

 


