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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 29.05.2018  №  34-  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” 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, 

14.05.2018 № 33 - 79/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 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 -

36680,00 грн. (Галушка А. О. -10000,00 грн., Мірошніченко В. Г. -5000,00 грн., Мозговий 

С. М. -10000,00 грн., Зеленська Н. І. – 1680,00грн., Скиба В. В. – 10000,00грн.); 

 

По головному розпоряднику коштів УЖКГ(клопотання від 24.05.2018 № 312) : 

- по депутату  Галушці А. О. звернення №35/01-19 від 21.05.2018р.; 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216011 

“Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” у сумі +1000,00 

грн.(Придбання матеріалів та поточний ремонт під’їздів  ж/ б); 

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 КПВКМБ 1216030 “Організація 

благоустрою населених пунктів” у сумі +9000,00 грн.(Виготовлення проектно – 

кошторисної документації  по об’єкту «Капітальний ремонт  елементів благоустрою 

прибудинкової території житлового будинку по вулиці Шевченка,233 в м. Золотоноша 

Черкаської області»); 

- по депутату  Мірошніченку В. Г. звернення №38/01-19 від 24.05.2018р.; 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі +5000,00 грн.(Придбання матеріалів 

та поточний ремонт вуличного освітлення вул. Павлова (заміна 2 ліхтарів), вул. Нечуя - 

Левицького (заміна 1 ліхтаря), вул. Негоди (заміна 2 ліхтарів)); 

- по депутату  Мозговому С. М. звернення №37/01-19 від 24.05.2018р.; 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі +10000,00 грн.(Придбання 

матеріалів та поточний ремонт вуличного освітлення стадіону х. Згарь та вул. 

Пархоменка); 

- по депутату  Зеленська Н. І. звернення №39/01-19 від 24.05.2018р.; 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі +1680,00 грн.( Придбання дитячої 

гірки КВТ 3м для ОСББ « Обухова 30»); 

 

збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету 

(клопотання від 29.05.2018 № 76) по КПВКМБ 0213242 “ Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення” у сумі +10000,00 грн. по депутату  Скиба В. В. 

звернення №40/01-19 від 29.05.2018р.(На виплату адресної матеріальної допомоги на 

лікування онука мешканці Золотоноші Рідько Тетяні Григорівні); 
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1.2. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету (лист 

від 11.05.2018 № 52) зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0218410 “Фінансова підтримка засобів масової інформації” в сумі -60000,00 грн. (Оплату 

праці редактора КП «Редакція Золотоніського міського радіомовлення», у зв’язку з тим 

що з 1 січня і по сьогодні в редакції вакантна посада редактора); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0210160 “ 

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

об’єднаних територіальних громадах ” в сумі +15000,00 грн. (Придбання офісної техніки 

головному спеціалісту управління економіки у сфері міжнародного співробітництва – 

12000,00 грн. та придбання картриджів для принтерів у відділи виконкому замість 

стартових та не відновлювальних  – 3000,00 грн.); 

та збільшити 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 0210160 “ Керівництво і 

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

територіальних громадах ” в сумі +45000,00 грн. (Придбання кондиціонера для відділу 

ведення ДРВ відповідно до вимог п.24 постанови ЦВК від 09.04.2013 №73 – 8000,00 грн. 

та придбання офісної техніки (сервер для бухгалтерських програм і процесор для головно 

спеціаліста по кадрах) – 37000,00 грн.); 

 

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету (лист 

від 22.05.2018 № 68) зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0217640 “Заходи з енергозбереження” в сумі -4800,00 грн. (Економія по компенсації 

відсотків по енергоощадних кредитах, пов’язана з достроковим погашенням 

позичальниками основної суми боргу); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0212111 

“Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги” в сумі +4800,00 грн.(Відшкодування витрат за житлово-

комунальні послуги молодому спеціалісту на виконання пп. 13, п.6  «Програми розвитку 

медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноші на 2016-2020 роки», 

затвердженої рішенням міської ради від 31.05.2016 №9-9/VІІ); 

 

1.4. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету (лист 

від 22.05.2018 № 70) зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0213242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі -

10000,00 грн. (економії по програмі Турбота з виплати матеріальної допомоги особам , які 

включені до складу сил та засобів АТО); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0213242 “Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі +10000,00 грн. (на 

виконання Програми підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані 

для проходження служби за контрактом, у 2018 році (рішення №31-7/VII від 

30.01.2018)(Яровий А. М.)); 

 

1.5 За зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету (лист 

від 25.05.2018 № 74) зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0213242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі -

39028,00 грн. (економії по програмі Турбота з виплати матеріальної допомоги особам , які 

включені до складу сил та засобів АТО); 

збільшити 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 0210160 “ Керівництво і 

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

територіальних громадах” в сумі +39028,00 грн. (для придбання принтерів МФУ, в 

кількості 2 шт.,  та кондиціонера для належного забезпечення надання адміністративних 

послуг у ЦНАП); 
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1.6 За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти з метою 

забезпечення чинного законодавства в частині співфінансування інших субвенції з 

місцевого бюджету, зазначених в п. 2.3 та 2.4 пояснюючої записки (листи від 25.05.2018 

№ 523/1 та 532/2) збільшити видатків 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” в сумі 

+100207,00 грн. (Придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для 

друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для 

початкової школи – 84155,00 грн. (співфінансування з міського бюджету 50%) та 

придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, 

сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи 

(співфінансування з міського бюджету 30%)); 

та збільшити 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 +149689,00 грн. (для закупівлі дидактичних матеріалів, 

сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН – 149110,00 грн. та підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 

2019/20 навчальних роках – 579,00 грн. (співфінансування з міського бюджету 30%); 

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 -249896,00 грн. (Поточний ремонт приміщення басейна 

гімназії ім. С.Д.Скляренка); 

 

ІІ. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів. 

2.1. Відповідно до довідки Департаменту фінансів ЧОДА від 02.05.2018 № 119 та 

за зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету (лист від 

22.05.2018 № 71) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету 

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

(субвенція з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання обласної 

програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами)”(на 

виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2017 – 2020 роки) у сумі +2922,00 грн. та видатки 

споживання загального фонду по КПВКМБ 0212111 “Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” в 

сумі +2922,00 грн. 

 

2.2. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 17.05.2018 № 327 та за 

зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (клопотання від 23.05.2018 № 

113) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

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

+250000,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду 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 для надання 

субвенції м. Золотоноша для участі команди у відкритому чемпіонаті Європи FIRST 

LEGO Leangue) в сумі +250000,00 грн. 

 

2.3 Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 17.05.2018 № 326 та за 

зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (клопотання від 23.05.2018 № 

113) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

бюджетам по коду доходів 41053900 “Інші субвенції з місцевого бюджету”(Субвенція з 
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Державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі +552471,00 грн. та збільшити 

по відділу освіти: 

 видатки 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” в сумі +498963,00 грн. (субвенція з обласного бюджету для закупівлі 

дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим 

МОН – 497033,00 грн. та субвенція з обласного бюджету для підготовки тренерів-

педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів 

перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів 

загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, заступників директорів закладів 

загальної середньої освіти з навчально – виховної(навчальної, виховної) роботи у 

початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 

2018/19 навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти(класів), в яких 

діти навчаються мовами національних меншин – 1930,00 грн. )  

та збільшити 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 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 для закупівлі дидактичних матеріалів, 

сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН) в сумі +53508,00 грн. 

 

2.4 Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 07.05.2018 № 7 та за 

зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (клопотання від 25.05.2018 № 

532/1) 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(придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для 

друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для 

початкової школи)” у сумі +84155,00 грн. 

та збільшити 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 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»(для придбання персонального 

комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з 

витратними матеріалами для початкової школи)) в сумі +84155,00 грн. 

 

2.5. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 25.05.2018 № 365 та за 

зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (клопотання від 

29.05.2018 № 75) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету 

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

сумі +2692,00 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 +2692,00 грн. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                            Н. О. Сьомак 


