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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 12.04.2018  №  33-44/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” із внесеними змінами від 30.01.2018 № 31-3/VII, 09.02.2018 

№ 32-2/VII, 03.04.2018 № 33-5/VII ”.  
 

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

міського бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю внесення змін за рахунок 

перевиконання доходної частини та перерозподілу видатків в межах річних призначень 

відповідно до клопотань головних розпорядників коштів.  
  

                                 І. РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ 
ЗМІНИ ЗА РАХУНОК ПЕРЕВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ: 

Відповідно до висновку фінансового управління від 11.04.2018 року № 47 та відповідно 

до статті  78 Бюджетного кодексу України збільшити доходну та видаткову частину міського 

бюджету у сумі +1650000,00 грн., в тому числі: 

1.1. Доходна частина: зміни річних призначень: 

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 

Запропоновані 

зміни (+;-),грн 

2018 рік 

14021900 Пальне (акциз з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)) +90 000,00 

14031900 
Пальне (акциз з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів)  +200 000,00 

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів -100 000,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   -200 000,00 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб +1 200 000,00 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків +300 000,00 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг +150 000,00 

31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові 

кошти, власники яких невідомі 

+10 000,00 

 Разом : 1 650 000,00 

 

1.2. Збільшити видаткову  частину  у сумі 1650000,00 грн., в тому числі по: 

1.2.1. загальний фонд в сумі - 97000,00 грн. 

За зверненням Державної фіскальної служби України головне управління ДФС у 

Черкаській області (лист від 21.03.2018 № 878/23-13-03-011) по головному розпоряднику 

коштів фінансовому управлінню збільшити видатки споживання загального фонду по 

КПВКВМБ 3719770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” у сумі +97000,00 грн. (на 

придбання, монтаж та обслуговування засобів охоронно - тривожної та охоронно - 

пожежної сигналізацій головного офісу); 

 

1.2.2. Передача із загального фонду до бюджету розвитку -1553000,00 грн. 

 За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 27.03.2018 № 

181) 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 1217670 “Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання” для КП “Міський водоканал” у сумі +1553000,00 грн. 
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(Реконструкція  самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка 

в м. Золотоноша Черкаської області". Коригування. 1 Черга (Додаткові роботи)", в т.ч. 

технічний нагляд); 

 

ІI.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

2.1. 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 

-5000,00 грн. (Штанько А.А.); 

збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по 

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

сумі +5000,00 грн. по депутату  Штаньку А. А. заява від 06.03.2018 № 11/01-19 

(клопотання виконкому від 03.04.2018 № 51) (на виплату матеріальної допомоги на 

встановлення огорожі Сичову В. В.); 

 

2.2. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 10.04.2018 № 

228) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі +16000,00 грн. (збільшення вартості 

деяких її складових системи відеоспостереження ); 

за рахунок зменшення видатки розвитку (передача із загального фонду до 

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

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі -16000,00 грн. (Придбання камер 

відеоспостереження (номеркових)  та реєстратора); 

 

2.3. Зменшити в цілому 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 у сумі -279600,00 грн., з них по: 

- головному розпоряднику коштів УЖКГ: 

 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання” 

для КП “Міський водоканал” збільшити у сумі +366240,00 грн. (лист від 27.03.2018 № 

181), а саме: 

у сумі +62240,00 грн. по об’єкту Реконструкція  самоплинного та напірного 

колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області". 

Коригування. 1 Черга (Додаткові роботи)", в т.ч. технічний нагляд; 

у сумі +304000,00 грн. по об’єкту Придбання контейнерів для великогабаритних 

будівельних та побутових відходів (СП-07.00.000) в кількості 8 шт; 

по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” зменшити у 

сумі -145840,00 грн.  (Капітальний  ремонт  покриття  дворових  заїздів, в т.ч. ПКД , 

експертиза проекту, авторський та технічний нагляд) (лист від 22.03.2018 № 176); 

по КПВКМБ 1217330 “Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності” зменшити у сумі -500000,00 грн. (Реконструкція 

нежитлового приміщення по вул. Кропивніцькій, 56 м. Золотоноша під 4-6 квартир для 

учасників АТО, які перебувають на квартирній черзі. Виготовлення ПКД, експертиза, 

авторський та технічний нагляд) (лист від 27.03.2018 № 181). 

 

Та збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому 

комітету у сумі +279600,00 грн.,  саме по: 

КПВКВМБ 0213242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення” у сумі +60000,00 грн. (Підтримка військовослужбовців військової служби, 

які зараховані для проходження служби за контрактом (6 осіб)) (лист від 14.03.2018 № 31) 

на виконання міської Програми підтримка військовослужбовців військової служби, які 

зараховані для проходження служби за контрактом, у 2018 році; 



 - 3 - 

КПВКВМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” у сумі 

+10000,00 грн. (для забезпечення прав та інтересів територіальної громади, 

міськвиконкому та його посадових осіб, в т.ч. оплата судового збору в сумі 6400,00 грн.) 

(лист від 21.03.2018 № 37); 

КПВКВМБ 0210180 “ Інша діяльність у сфері державного управління” у сумі 

+9600,00 грн. (придбання канцелярського, офісного обладнання та бензину на виконання 

міської цільової програми “ Призовна дільниця” на 2017-2019 роки (лист від 29.03.2018 № 

44); 

КПВКВМБ 0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” у сумі +200000,00 грн. (для 

проведення поточного ремонту автомобілів в сумі 40611,00 грн. та підключення 

телекомунікаційного обладнання і забезпечення роботи в системі E - HELS в сумі 

159389,00 грн. (лист від 29.03.2018 № 44); 

 

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

11.04.2018 № 374) внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКМБ 0617321 “Будівництво освітніх установ та закладів” у сумі 

+1500000,00 грн. по об’єкту  Реконструкція покрівлі Золотоніської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в т.ч. виготовлення ПКД, 

експертиза, авторський та технічний нагляд ; 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по КПВКМБ 0617325 “Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту” в сумі -1500000,00 грн.   по об’єкту Реконструкція стадіону 

дитячої юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської обл.; 

 

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

11.04.2018 № 373) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0611010 “Надання дошкільної освіти ” у сумі +300000,00 грн. (для проведення поточних 

ремонтів павільйонів та приміщень закладів дошкільної освіти); 

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 -300000,00 грн. (за рахунок коштів передбачених на 

поточний ремонт приміщення басейну гімназії ім. С. Д. Скляренка); 

 

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

11.04.2018 № 375) внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до 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 +10015,00 грн., а 

саме по об’єкту: 

 Технічний нагляд по об’єкту "Капітальний ремонт по заміні віконних блоків СШ 

№ 1 в м. Золотоноша вул. Черкаська, 12" +2870,00 грн.; 

Технічний нагляд по об’єкту "Капітальний ремонт по заміні віконних блоків СШ 

№ 3 в м. Золотоноша вул. Гоголя, 7" + 7145,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків 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 -10015,00 грн.  (за рахунок коштів передбачених на 

поточний ремонт приміщення басейну гімназії ім. С. Д. Скляренка). 

 

Секретар ради                                                                                                            Н. О. Сьомак 


