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Проект 

Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 14.09.2018  №  38 -     /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, 27.07.2018 № 

36 - 2/VII, 30.08.2018 № 37 - 4/VII ”.   
Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до 

міського бюджету у зв’язку із необхідністю внесення змін в частині перерозподілу 

видатків в межах річних призначень міського бюджету, та 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 13.09.2018  

№550) в межах річних призначень: 

загальний фонд збільшити видатки споживання по КПВКМБ 1217461 

“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету” в сумі +200000,00 грн. (Утримання  вулично – дорожньої 

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

нанесення дорожньої розмітки); 

спеціальний фонд зменшити видатки розвитку (передача із загального фонду 

до бюджету розвитку) та внести зміни 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 -200000,00 грн. (Капітальний  

ремонт  покриття  дворових  заїздів, в т.ч. ПКД, експертиза проекту, авторський та 

технічний нагляд) ; 

 

ІІ. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів. 

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

04.09.2018 № 1913) внести зміни до річних призначень загального фонду міського 

бюджету по коду 41050300 „Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 

державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також 

за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету“ в сумі -515000,00 грн.: 

зменшити  видатки споживання  по КПВКМБ 0813043 “Надання допомоги при 

народженні дитини” у сумі -515000,00 грн., 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                            Н. О. Сьомак 

 

 

 

 


