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Проект 

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,  05.05.2018 № 33 - 51/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, трансфертів з державного та 

обласного бюджетів відповідно до клопотань головних розпорядників коштів.  
  

I.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

1.1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 10.05.2018 № 

288) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” в сумі +1 000 000,00 грн. (Придбання 

матеріалів та виконання робіт по благоустрою площі Героїв Майдану); 

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 1217330 “Будівництво 

інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності” у сумі -

1 000 000,00 грн. (Реконструкція центральної площі міста ІІ черга, в т.ч. виготовлення 

ПКД, експертиза, авторський та технагляд); 

 

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 -310000,00 грн. (лист від 08.05.2018 № 

283) 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 розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКМБ 1216090 “Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства” у сумі +220000,00 грн. (лист від 08.05.2018 № 283) (Придбання фрези 

дорожньої БЗГТ 400); 

 

Та збільшити видатки споживання загального фонду  по головному 

розпоряднику коштів відділу культури по КПВКМБ 1011100 “Надання спеціальної 

освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)” у сумі +90000,00 грн. (лист від 14.05.2018 № 62) 

(Проведення поточного ремонту музичної школи); 

 

1.3. 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 зменшити в сумі -

153500,00 грн. (Орленко Т.Н. -10000,00 грн., Флоренко О.А. -10000,00 грн., Остроглазова 

В.В. -3500,00 грн., Міхновська О.Ф. -10000,00 грн., Кузнєцов С.В. -10000,00 грн., Штанько 

А.А. -5000,00 грн., Норенко В.Д. -10000,00 грн., Слюсар О.О. -5000,00 грн., Зуб О.П. -

5000,00 грн., Сержук  В.М. -10000,00 грн., Коваленко С.О. – 5000,00 грн., Короленко В.Ю. 

– 10000,00 грн., Неліна Л.Т.  -10000,00 грн., Нелін І.І.  -10000,00 грн., Пузєєв О.О. – 

10000,00 грн., Ракітін І.В. – 10000,00 грн., Міхновський О.Ф. -10000,00 грн., Іваненко А.М. 

-10000,00 грн.); 
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збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету 

(клопотання від 11.05.2018 № 66) по КПВКМБ 0213242 “Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення” у сумі +10000,00 грн.: 

- по депутату  Зубу О.П. заява від 11.05.2018 № 27/01-19 (клопотання виконкому 

від 11.05.2018 № 66) у сумі +5000,00 грн.  (на виплату матеріальної допомоги на лікування 

Сушко О. В.); 

- по депутату  Слюсару О.О. заява від 11.05.2018 № 23/01-19 (клопотання 

виконкому від 11.05.2018 № 66) у сумі +5000,00 грн.  (на виплату матеріальної допомоги 

на лікування Сушко О. В.); 

збільшити видатки споживання загального фонду по 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” у сумі +15000,00 грн. (На проведення 

поточного ремонту кабінетів в ЗШІТ №2): 

- по депутату  Флоренку О.А. звернення №21/01-19   від 08.05.2018 (клопотання 

відділу освіти від 11.05.2018 № 489/1) у сумі +10000,00 грн.; 

- по депутату  Коваленку С.О. звернення №24/01-19 від 11.05.2018 (клопотання 

відділу освіти від 11.05.2018 № 489/1) у сумі +5000,00 грн.; 

 

збільшити видатки споживання загального фонду по 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” у сумі +21220,00 грн. (для придбання 

комп’ютерної техніки в початкові класи ЗОШ №6) та 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 +18780,00 грн.( для придбання ноутбуків в ЗОШ №6): 

- по депутату  Неліна Л.Т. звернення №30/01-19 від 11.05.2018 (клопотання 

відділу освіти від 11.05.2018 № 489/1) у сумі +10000,00 грн.; 

- по депутату  Неліну І.І. звернення №29/01-19 від 11.05.2018 (клопотання відділу 

освіти від 11.05.2018 № 489/1) у сумі +10000,00 грн.; 

- по депутату  Пузєєву О.О. звернення №31/01-19 від 11.05.2018 (клопотання 

відділу освіти від 11.05.2018 № 489/1) у сумі +10000,00 грн.; 

- по депутату  Ракітіну І.В. звернення №32/01-19 від 11.05.2018 (клопотання 

відділу освіти від 11.05.2018 № 489/1) у сумі +10000,00 грн.; 

 

збільшити видатки споживання загального фонду по відділу освіти по 

КПВКМБ 0615031 “ Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл” у сумі +1020,00 грн. (на придбання стійки для акустичної 

системи в ДЮСШ) та 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 +8980,00 грн.(для придбання 

акустичної системи в ДЮСШ): 

- по депутату  Міхновському П.І. звернення № б/н від 11.05.2018 (клопотання 

відділу освіти від 11.05.2018 № 489/1) у сумі +10000,00 грн.; 

 

збільшити видатки споживання загального фонду по відділу освіти по 

КПВКМБ 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” у сумі +3500,00 грн.: 

- по депутату  Остроглазова В.В. звернення №20/01-19 і 11/01-19 від 05.05.2018 

(клопотання відділу освіти від 11.05.2018 № 489) у сумі +3500,00 грн. (на виплату 

одноразової винагороди та стипендії за 4 місяці з вересня по грудень 2018 року); 

збільшити видатки споживання загального фонду по УЖКГ по КПВКМБ 

1216011 “ Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду ” у сумі +10000,00 

грн.: 
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- по депутату  Орленко Т.Н. звернення №22/01-19 від 10.05.2018 (клопотання від 

10.05.2018 № 289) у сумі +10000,00 грн. (Послуги з експлуатації та технічного 

обслуговування ж/б по  вул. Незалежності,37 та вул. Незалежності,37а); 

 

збільшити видатки споживання загального фонду по УЖКГ по КПВКМБ 

1216030 “Організація благоустрою населених пунктів ” у сумі +10000,00 грн.: 

- по депутату  Іваненку А.М. звернення №26/01-19 і 11/01-19 від 11.05.2018 

(клопотання від 10.05.2018 № 289) у сумі +10000,00 грн. (Поточний ремонт (відновлення) 

вуличного освітлення біля ж/б по вул. Шевченка 61 та 63); 

 

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 +50400,00 грн. по УЖКГ: 

 по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” у сумі 

+35000,00 грн. (придбання та встановлення дитячого майданчику по вул. Шевченка 62 б): 

- по депутату  Міхновська О.Ф. заява від 05.05.2018 № 19/01-19 (клопотання від 

10.05.2018 № 289) у сумі +10000,00 грн.  ; 

- по депутату  Кузнєцову С.В. заява від 05.05.2018 № 18/01-19 (клопотання від 

10.05.2018 № 289) у сумі +10000,00 грн.; 

- по депутату  Штаньку А.А. заява від 05.05.2018 № 17/01-19 (клопотання від 

10.05.2018 № 289) у сумі +5000,00 грн.; 

- по депутату  Сержуку В. М. заява від 11.05.2018 № 28/01-19 (клопотання від 

10.05.2018 № 289) у сумі +10000,00 грн.; 

по КПВКМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” у сумі +15400,00 грн.: 

- по депутату  Норенко В.Д. заява від 05.05.2018 № 16/01-19 (клопотання УЖКГ 

від 10.05.2018 № 289) у сумі +10000,00 грн. (Розробка ПКД «Капітальний ремонт  вул. 

Сагайдачного в м. Золотоноша Черкаської області); 

- по депутату  Короленку В.Ю. заява від 11.05.2018 № 25/01-19 (клопотання 

УЖКГ від 10.05.2018 № 289) у сумі +5400,00 грн. (Розробка ПКД «Капітальний ремонт  

вул. Сагайдачного в м. Золотоноша Черкаської області); 

збільшити видатки споживання загального фонду по УЖКГ по КПВКМБ 

1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету” у сумі +4600,00 грн.: 

- по депутату  Короленку В.Ю. заява від 11.05.2018 № 25/01-19 (клопотання 

УЖКГ від 10.05.2018 № 289) у сумі +4600,00 грн. (На проведення поточного ремонту вул. 

Київської ); 

 

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

11.05.2018 № 483) 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 0611010 “Надання 

дошкільної освіти” у сумі +10160,00 грн. (Придбання жаростійкої шафи); 

за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0611010 “Надання дошкільної освіти” у сумі -10160,00 грн.(економія коштів); 

 

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

11.05.2018 № 484) збільшити видатки споживання загального фонду у сумі +8966,00 

грн. (Для здійснення оплати рахунків за розроблену проектну документацію на 

виконання робіт по підвищенню вогнестійкості конструкцій): 
по КПВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” у сумі +4483,00 грн.; 

по КПВКМБ 0611090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” у сумі +4483,00 грн.; 
за рахунок зменшення видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 
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т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами ” в сумі -8966,00 грн.(економія коштів); 

 

ІІ. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів. 

2.1. Відповідно до довідки ЧОДА від 07.05.2018 № 12 та за зверненням головного 

розпорядника коштів відділу освіти (лист від 11.05.2018 № 487) збільшити річні 

призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 

41051100 “Субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду(оснащення 

закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих та 

математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами 

фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання (ЗШІТ 

№2)” у сумі +308642,00 грн. та 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 відділу освіти по 

КПКВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" (субвенція з обласного бюджету) (за 

напрямами, визначеними розпорядженням КМУ від 18.12.2017 N 929-р») в сумі 

+308642,00 грн. 

 

2.2. Відповідно до довідки ЧОДА від 25.04.2018 № 15 та за зверненням головного 

розпорядника коштів відділу освіти (лист від 11.05.2018 № 485) збільшити річні 

призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 

41051200 “Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету” у сумі 

+107285,00 грн. та 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 відділу освіти по КПКВКМБ 

0611161 “ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" (субвенція з обласного 

бюджету які планується  використати  для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних 

центрів для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами, зокрема, придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, 

предметів, матеріалів і обладнання, у т. ч. довгострокового користування) в сумі 

+107285,00 грн. 

 

2.3. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 04.05.2018 № 283 та за 

зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (клопотання від 

11.05.2018 № 66) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету 

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

сумі +15154,00 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 +15154,00 грн. 

 

 

 

В. о . начальника управління                                                          Г. А. Степовенко 

 


