Додаток № 1
до рішення міської ради
від 05.05.2018 № 33- 51 /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, 12.04.2018 №33-44 /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
перерозподілу видатків в межах річних призначень та трансфертів з державного та
обласного бюджетів та головних розпорядників коштів.
Зокрема вносяться зміни:
I. Перерозподіл видатків в межах річних призначень:
1.1. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури (лист від
18.04.2018 № 55) по КПВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” здійснити перерозподіл в
межах програми, а саме:
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 у сумі +59600,00 грн. (придбання
проекційного екрана);
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду в сумі -59600,00
грн.(економія коштів);
1.2. Зменшити 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 головному розпоряднику коштів
УЖКГ по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання”
для КП “Міський водоканал” зменшити у сумі -795780,00 грн. (лист від 04.05.2018 №
276) 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;
збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1217461
“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету” збільшити у сумі +600000,00 грн. (лист від 04.05.2018 №
276) по об’єкту “Утримання вулично – дорожньої мережі м. Золотоноша, в т.ч. поточний
ремонт”;
Та збільшити видатки споживання загального фонду по головному
розпоряднику коштів відділу культури по КПВКВМБ 1014060 “Забезпечення діяльності
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” у сумі
+195780,00 грн. (Проведення поточного ремонту фасаду міського будинку культури)
(лист від 29.03.2018 № 44);
1.3. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету (лист від
04.05.2018 № 62) збільшити видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ
0213131 “Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової
соціальної програми "Молодь України" в сумі +30000,00 грн. на виконання міської
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“Програми оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей і учнівської молоді на 20162020 роки" (Загальноміський захід "Україна – це ми!")
за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ
0217640 “ Заходи з енергозбереження" в сумі +30000,00 грн.(економія коштів по
компенсації відсотків по енергоощадних кредитах)
ІІ. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів.
2.1. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від
25.04.2018 №871) та довідки Департаменту соціального захисту населення Черкаської
обласної державної адміністрації № 344/09 від 24.04.2018 року збільшити річні
призначення загального фонду „Інші субвенції з місцевих бюджетів” за напрямком
„Виконання комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації,
психологічної реабілітації, професійної підготовки
(перепідготовки) учасникам
антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час
Революції Гідності та бійців – добровольців на 2018-2022 роки (санаторне лікування
учасників антитерористичної операції в мережі санаторних закладів області на умовах
спів фінансування з місцевими бюджетами)” (код доходів 41053900), а саме:
збільшити видатки споживання загального фонду КПКВКМБ 0813242 „ Інші
заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ” в сумі + 20000,00 грн.
III. Зміни проведені у міжсесійний період.
3.1. Рішення виконавчого комітету від 25.04.2018 № 131 внесені наступні
зміни:
За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 23.04.2018
№839) та довідки Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації №
78-1 від 17.04.2018 року зменшити річні призначення загального фонду субвенції з
місцевого бюджету 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), управління
багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету (код доходів 41050100), а саме:
зменшити видатки споживання загального фонду КПКВКМБ 0813011
„Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства” в сумі – 261 400,00 грн.

Секретар ради

Н. О. Сьомак
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