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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 27.07.2018  №  36 - 2  /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, 26.06.2018 № 35 - 4/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 -

16500,00 грн. (Федорець В. В.. -10000,00 грн. звернення №48/01-19 від 13.07.2018р., 

Остроглазова В. В. – 6500,00 грн. депутатське звернення №49/01-19  від  24.07.2018р.); 

По головному розпоряднику коштів виконкому (клопотання від 25.07.2018 № 

105) : 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0213242 “Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” у сумі +6500,00 грн. (на 

виплату адресної матеріальної допомоги мешканці Золотоноші Сутулі Вікторії 

Миколаївні, на лікування); 

 

По головному розпоряднику коштів відділу освіти (клопотання від 18.07.2018 № 

689) : 

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 +2000,00 грн. (для здійснення поточних ремонтів 

кабінетів хімії, фізики, біології  СШІТ №2); 

 

По головному розпоряднику коштів УЖКГ: 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” у сумі +2970,00 грн.(Уведення в 

експлуатацію систем освітлення вулиці Старобазарна (від перехрестя вулиці 

Миколаївська до будинка по вулиці Старобазарна 1)); 

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 +5030,00 грн. (Розроблення кошторисної 

документації, та проходження  експертизи щодо об’єкту: "Благоустрій прибудинкової 

території за адресою: вул. Шевченка, 68 м. Золотоноша Черкаської області (капітальний 

ремонт)" (клопотання від 18.07.2018 № 427); 

 

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (лист 

від 17.07.2018 № 103) зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0217640 “Заходи з енергозбереження” в сумі -2500,00 грн. (Економія коштів по 

відшкодуванню % по енергокредитам); 
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збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 0217130 

“Здійснення  заходів із землеустрою”  в сумі +2500,00 грн. (для розробки проекту 

землеустрою та формування обмінного файлу на земельну ділянку по вул. Садовий проїзд, 

8); 

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 11.07.2018  

№408) зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” в сумі -12000,00 грн. (Придбання 

матеріалів та виконання робіт по благоустрою площі Героїв Майдану); 

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” в сумі +12000,00 грн. (Автобусна зуупинка); 

 

1.4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 18.07.2018 

№ 428) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1210160 

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

об’єднаних територіальних громадах” в сумі +2280,00 грн. (Навчання по курсу: 

"Кошторисна справа з вивчення програми  АВК-5  із виготовленням сертифікату); 

зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1217130 “Здійснення 

заходів із землеустрою ” в сумі -2280,00 грн. (Інвентаризація  земель та розробка проектів  

землеустрою  на  об’єктах  комунальної  власності міста , тощо); 

 

1.5 За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

19.07.2018 № 690) 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 0611020 “Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами” в сумі +24000,00 грн. (Придбання плити електричної промислової в 

СШ№1); 

та зменшити 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 -24000,00 грн. (Кошти виділені на утримання та розвиток 

матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти на одного учня); 

 

1.6 За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

19.07.2018 № 690) 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 0611020 “Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами” в сумі +17000,00 грн. (ПКД, авторський, технічний нагляд та експертиза по 

об’єкту «Капітальний ремонт козирка гімназії ім.С.Д.Скляренка»); 

та зменшити 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 -17000,00 грн. (Поточний ремонт басейну); 

 

1.7 За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

18.07.2018 № 694) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0611010 “Надання дошкільної освіти” в сумі +40000,00 грн. (проектна документація та 

обладнання станції внутрішнього протипожежного водопроводу (2 пожежні насоси, 

автоматика управління ними – 25000,00 грн., сертифіковані протипожежні двері в 

електрощитовій – 10000,00 грн., пожежні рукава однаково з внутрішнім пожежним кран-
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комплектом, діаметром та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентеля 

– 5000,00 грн.); 

та 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 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” в сумі -40000,00 грн. (На оплату платежів по 

придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з 

піскорозкидальним, поливо мийним, плужньо-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381  

вартістю  1 985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ – 5340, вартістю  3 647 

700,00 грн., в тому числі: авансовий платіж  1 126 692,00 грн., адміністративна комісія 45 

067,68 грн., гарантовані платежі  на 2018 рік  1 142 592 грн.); 

 

1.8 За зверненням Золотоніського міського центру соціальної допомоги (лист 

від 23.07.2018 № 278) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 

0813104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” в сумі 

+91300,00 грн. (Благоустрій території Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги виконавчого комітету Золотоніської міської ради по вул. Благовіщенська, 87 в 

м.Золотоноша Черкаської області ); 

та 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 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” в сумі -91300,00 грн. (На оплату платежів по 

придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з 

піскорозкидальним, поливо мийним, плужньо-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381  

вартістю  1 985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ – 5340, вартістю  3 647 

700,00 грн., в тому числі: авансовий платіж  1 126 692,00 грн., адміністративна комісія 45 

067,68 грн., гарантовані платежі  на 2018 рік  1 142 592 грн.); 

 

1.9 За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 11.07.2018 № 

417) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1217461 

“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету” в сумі +116363,00 грн. (Утримання  вулично – дорожньої 

мережі м. Золотоноша, в т.ч. поточний ремонт, надання консультативних послуг); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” в сумі +400000,00 грн. (Утримання  

об’єктів  благоустрою  міста); 

та 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 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” в сумі -516363,00 грн. (На оплату платежів по 

придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з 

піскорозкидальним, поливо мийним, плужньо-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381  

вартістю  1 985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ – 5340, вартістю  3 647 

700,00 грн., в тому числі: авансовий платіж  1 126 692,00 грн., адміністративна комісія 45 

067,68 грн., гарантовані платежі  на 2018 рік  1 142 592 грн.); 

 

1.10 За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 11.07.2018 

№ 411) здійснити наступний перерозподіл: 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216011 

“Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” в сумі +22000,00 грн. 

(Послуги із забезпечення електропостачання ж/б вул. Баха, 65-В за тимчасовою схемою 

від ж/б  по Баха, 65-В та  підключення  ж/б вул. Баха, 65-В  від ЛЕП-0,4 кВт, в зв’язку із  

пошкодженням кабелю); 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 
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проводитися за рахунок коштів бюджету по КПВКМБ 1217330 “Будівництво інших 

об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності” в сумі 

+300000,00 грн. ("Реконструкція  приміщення першого поверху гуртожитку  під квартири 

та адміністративні приміщення по вул. Благовіщенська, 9 м. Золотоноша Черкаської 

області, в т.ч.  виготовлення ПКД, коригування проекту, експертиза ПКД, авторський та 

технічний нагляд."); 

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 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” в сумі -157796,00 грн. (На оплату платежів по 

придбанню на умовах фінансового лізингу: машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 (з 

піскорозкидальним, поливо мийним, плужньо-щіточним обладнанням) на шасі МАЗ-4381  

вартістю  1 985 760,00 грн. та спецавтомобіля УЯР-01 на шасі МАЗ – 5340, вартістю  3 647 

700,00 грн., в тому числі: авансовий платіж  1 126 692,00 грн., адміністративна комісія 45 

067,68 грн., гарантовані платежі  на 2018 рік  1 142 592 грн.); 

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 по КПВКМБ 1218110 “Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі -164204,00 грн. 

(Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в результаті аварії на напірному 

колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт), що розташований за адресою 

вул. Шевченка,153 (район закладу "Піцерія VIVA) в м. Золотоноша Черкаської області, в 

т.ч. виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 

“Організація благоустрою населених пунктів” в сумі +198000,00 грн. (Поточний ремонт 

тротуарів, тощо); 

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 по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою 

населених пунктів” в сумі -198000,00 грн. (Капітальний  ремонт  тротуарів, в т.ч. ПКД, 

експертиза проекту, авторський та технічний нагляд); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1218110 

“Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в 

сумі +10000,00 грн. (Відшкодування  паливно – мастильних матеріалів, використані для 

ліквідації  наслідків пожежі на полігоні твердих побутових відходів м. Золотоноша 

(надзвичайна  подія техногенного характеру об’єктового рівня)); 

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 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” в сумі +432260,00 грн. («Реконструкція зовнішніх 

мереж водопостачання м. Золотоноша» виготовлення ПКД, коригування проекту, 

експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд."); 

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 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” в сумі +67200,00 грн. «Капітальний ремонт  блоку 

повітродувки  очисних споруд  м. Золотоноша»); 

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 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” в сумі -509460,00 грн. (Реконструкція  самоплинного 

та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської 

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

 

1.11 За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

18.07.2018 № 696) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 
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0611010 “Надання дошкільної освіти” в сумі +52877,00 грн. (для  оплати послуг з 

вогнезахисної  обробки дерев’яних конструкцій в приміщеннях освітніх закладів (ДНЗ 

«Ялинка»)); 

та 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 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” в сумі -52877,00 грн. (На оплату гарантованих 

внесків по відсотках на 2018 рік по кредитному договору № МСБ – 01/17/142 від 

18.08.2017 року (придбання сміттєвозу та 10 змінних контейнерів – кузова) із АТ 

«УКРГАЗБАНК»); 

1.12 За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

18.07.2018 № 696) 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 +73233,00 грн. (для  оплати послуг з вогнезахисної  

обробки дерев’яних конструкцій в приміщеннях освітніх закладів (ЗОШ №1)); 

та 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 по КПВКМБ 1217670 “Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання” в сумі -67620,00 грн. (На оплату гарантованих 

внесків по відсотках на 2018 рік по кредитному договору № МСБ – 01/17/142 від 

18.08.2017 року (придбання сміттєвозу та 10 змінних контейнерів – кузова) із АТ 

«УКРГАЗБАНК»); 

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 по КПВКМБ 1218110 “Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” в сумі -5613,00 грн. 

(Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в результаті аварії на напірному 

колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт), що розташований за адресою 

вул. Шевченка,153 (район закладу "Піцерія VIVA) в м. Золотоноша Черкаської області, в 

т.ч. виготовлення ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд); 

 

ІІ. Перерозподіл видатків фонду охорони навколишнього природного 

середовища в межах річних призначень: 

2.1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 11.07.2018 № 

412) здійснити перерозподіл видатків та внести зміни до додатку 7  рішення міської ради 

від 20.12.2017 № 30-47/VII “Про міський бюджет на 2018 рік” із внесеними змінами по 

КПВКМБ 1218340 “Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів”; 

 

ІІІ. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів. 

3.1. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН (клопотання від 

18.07.2018 № 1576) відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 27.06.2018р. №475 

збільшити доходи загального фонду міського бюджету по коду 41050400 „Субвенція з 

місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5–8 пункту 1 статті 10 Закону 

України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ для осіб з 

інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі  

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11–14 

частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту“, та які потребують поліпшення житлових умов“  в сумі +1184170,00 

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 КПВКМБ 0813221 “Грошова 

компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
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гарантії їх соціального захисту»; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 

в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 

частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов” в сумі +1184170,00 

грн. 

 

Секретар ради                                                                                                            Н. О. Сьомак 


