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Проект 

Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 26.06.2018  №  35 -    /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, 29.05.2018 № 34 - 3/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 -

10000,00 грн. (Сьомак Н. О. -10000,00 грн.) звернення №46/01-19 від 12.06.2018р.; 

По головному розпоряднику коштів відділу освіти(клопотання від 15.06.2018 № 

615) : 

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 ” у сумі +5000,00 грн.(на реалізацію проекту «Кольорова алея 

настрою» для СШІТ №2); 

По головному розпоряднику коштів виконкому(клопотання від 15.06.2018 № 

82): 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0213242 “Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” у сумі +5000,00 грн.(на 

виплату адресної матеріальної допомоги мешканці Золотоноші Зарубі Ніні Григорівні, на 

встановлення надгробного пам’ятника чоловікові (Заруба М.П. - бувший голова 

квартального комітету та депутат міської ради)); 

та за зверненням депутатів міської ради Міхновської О.Ф. заява від 05.05.2018 № 

19/01-19, Кузнєцова С.В. заява від 05.05.2018 № 18/01-19, Штанька А.А. заява від 

05.05.2018 № 17/01-19 та Сержука В. М. заява від 11.05.2018 № 28/01-19 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 по головному розпоряднику коштів УЖКГ 

(клопотання від 06.06.2018 № 340) : 

по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” у сумі               

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

по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” у сумі               

+29051,00 грн. (придбання та встановлення дитячого майданчика біля ж/б по вул. 

Шевченка 62 б (ОП -55 гойдалка, ОП -38 гірка, ОП -34 рукохід)): 

та збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі +5949,00 грн. (придбання та 

встановлення дитячого майданчика біля ж/б по вул. Шевченка 62 б (ОП -3 гойдалка - 

качалка)): 

 

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури (лист від 

06.06.2018 № 79) зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 
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1011100 “ Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)” в сумі -41638,00 

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 1011100 “ Надання 

спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)” в сумі -41638,00 грн. 

(виготовлення ПКД та експертизи по об’єкту « Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, 

капітальний ремонт покрівлі Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка 167 

м. Золотоноша Черкаської області); 

 

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури (лист від 

06.06.2018 № 80)  зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

1014082 “ Інші заходи в галузі культури і мистецтва ” в сумі -3000,00 грн. (Економія 

коштів); 

збільшити видатки споживання загального фонду : 

по КПВКМБ 1010160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” в сумі +2000,00 

грн.(придбання носіїв ключової інформації для зберігання електронного цифрового 

підпису програмно – технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство»); 

по КПВКМБ 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва ” в сумі +1000,00 грн.(придбання носіїв ключової інформації для зберігання 

електронного цифрового підпису програмно – технічного комплексу «Клієнт казначейства 

– Казначейство»); 

 

1.4. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету (лист 

від 07.06.2018 № 78) зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0218410 “Фінансова підтримка засобів масової інформації” в сумі -241979,89 грн. (у 

зв’язку з реформуванням газети златокрай); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0210180 “Інша 

діяльність у сфері державного управління” в сумі +241979,89 грн. (на виконання 

Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів 

друкованим засобом інформації – редакцією газети «Златокрай» на 2018 – 2022 роки); 

 

1.5. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету (лист 

від 13.06.2018 № 79) зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0217640 “Заходи з енергозбереження” в сумі -1000,00 грн. (Економія коштів по 

відшкодуванню % по енергркредитам); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0217130 

“Здійснення  заходів із землеустрою”  в сумі +1000,00 грн. (проведення експертної 

незалежної оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу(вул. Новоселівська, 2-г, прим. 

17)); 

 

1.6. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчому комітету (лист 

від 15.06.2018 № 84) 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)(Джемелінський Е. М.)); 
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1.7. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти з метою 

забезпечення чинного законодавства в частині співфінансування “Інші субвенції з 

місцевого бюджету ”(Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»” (відділом освіти неправильно пораховані суми спів фінансування) (листи від 

11.06.2018 № 601) 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” в сумі +6880,00 грн. (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 +64152,00 грн. (для закупівлі дидактичних матеріалів, 

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

початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН – 63904,00 грн. та підвищення 

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

2019/20 навчальних роках – 248,00 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 -71032,00 грн. (Поточний ремонт приміщення басейна 

гімназії ім. С.Д.Скляренка); 

 

1.8. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 13.06.2018 № 

354) (Програма реформування  і розвитку  житлово – комунального господарства 

м.Золотоноша на 2018-2020 роки) зменшити видатки споживання загального фонду по 

КПВКМБ 1217130 “Здійснення  заходів із землеустрою” в сумі -2573,00 грн. 

(Інвентаризація  земель  та розробка проектів  землеустрою  на  об’єктах  комунальної  

власності міста , тощо); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1217461 

“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету” в сумі +2573,00 грн. (Утримання  вулично – дорожньої 

мережі м. Золотоноша, в т.ч. поточний ремонт  ( юридично – консультативні послуги по 

тендерній процедурі закупівлі: ДК 021:2015  код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електропередач, шосе,доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь (Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Благовіщенська від перехрестя з 

вул. Богунського до перехрестя з вул. Черкаська м. Золотоноша Черкаської області)); 

 

ІІ. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів. 

2.1. Відповідно до листа Департаменту фінансів від 14.06.2018р. № 01-01-13/1043 

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та 

бюджетами об’єднаних територіальних громад" збільшити річні призначення загального 

фонду міського бюджету по коду доходів 41034200 “Медична субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам” в сумі +1955200,00 грн. 

  та видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0212111 “Первинна 

медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги” в сумі +1955200,00 грн. 

 

 

Секретар ради                                                                                                            Н. О. Сьомак 


