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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 02.10.2018  №  39 - 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, 29.05.2018 № 34 - 3/VII, 26.06.2018 № 35 - 4/VII, 27.07.2018 № 

36 - 2/VII, 30.08.2018 № 37 - 4/VII, 14.09.2018 № 38 - 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 виконкому в межах річних 

призначень по загальному фонду: 

збільшити видатки споживання по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері 

державного управління” в сумі +44000,00 грн. (для забезпечення висвітлення діяльності 

Золотоніської міської ради в межах фінансування передбаченого Програмою висвітлення 

діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом 

масової інформації  - редакцією газети «Златокрай») (лист від 05.09.2018  №126); 

збільшити видатки споживання по КПВКМБ 0213242 “ Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі +10000,00 грн. (для виплати 

матеріальної допомоги Дігтярову Ю.О. на виконання Програми підтримки 

військовослужбовців, які зараховані для роходження служби по контракту у 2018р) (лист 

від 25.09.2018  №133); 

збільшити видатки споживання по КПВКМБ 0213242 “ Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі +20000,00 грн. (збільшення суми 

фінансування в Програму підтримки військовослужбовців військової служби, які 

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

30.01.2018)) (лист від 25.09.2018  №134); 

та зменшити видатки споживання по КПВКМБ 0217640 “Заходи з 

енергозбереження ” в сумі -74000,00 грн. (економія коштів); 

 

1.2. За зверненням депутата міської ради Норенка В.О. від 06.09.2018 № 55/01-19 

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 УЖКГ по КПВКМБ 1217461 “ Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету” 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 зменшити в сумі -10000,00 грн.(Розробка проектно – 

кошторисної документації "Капітальний ремонт вулиці Сагайдачного в м. Золотоноша 

Черкаської області") (клопотання від 24.09.2018 № 567) : 

та збільшити по відділу освіти (лист від 24.09.2018  №910):  

спеціальний фонд збільшити 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 0611020 “Надання 

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

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

колегіумами” в сумі +6250,00 грн. (Придбання шафи-сушарки в ЗОШ №3); 
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загальний фонд збільшити видатки споживання 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 +3750,00 грн. (Придбання стільниць для парт в ЗОШ №3); 

 

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

24.09.2018  №911) в межах річних призначень: 

спеціальний фонд збільшити 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 0611020 “Надання 

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

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

колегіумами” в сумі +72346,00 грн. (Капітальний  ремонт мережі   живлення ЗОШ №3); 

загальний фонд збільшити видатки споживання по КПВКМБ 0611090 “ Надання 

позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми ” в сумі +20000,00 грн. (Для проведення поточного ремонту освітлювальної 

мережі БДЮТ); 

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 0617321 

“Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі -92346,00 грн. («Будівництво критого 

басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської 

області»); 

 

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

24.09.2018  №912) в межах річних призначень: 

загальний фонд збільшити видатки споживання 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 +100000,00 грн. (Для належного  утримання та розвитку матеріально-

технічної бази закладів загальної середньої освіти); 

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 0617321 

“Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі -100000,00 грн. («Будівництво критого 

басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської 

області»); 

 

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

24.09.2018  №913) в межах річних призначень: 

загальний фонд збільшити видатки споживання 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 +165000,00 грн. (На придбання будівельних матеріалів, які будуть 

використані в ході проведення поточного ремонту внутрішнього двору гімназії ім. С.Д. 

Скляренка); 

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 0617321 

“Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі -165000,00 грн. («Будівництво критого 

басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської 

області»); 

 

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

24.09.2018  №916) в межах річних призначень: 
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загальний фонд збільшити видатки споживання по КПВКМБ 0611010 “ Надання 

дошкільної освіти” в сумі +34296,00 грн. (Для здійснення подальшої оплати актів 

виконаних робіт по обслуговуванню теплогенераторних установок в освітніх закладах 

міста у зв’язку із зростанням вартості послуг); 

загальний фонд збільшити видатки споживання 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 +17212,00 грн. (Для здійснення подальшої оплати актів виконаних 

робіт по обслуговуванню теплогенераторних установок в освітніх закладах міста у зв’язку 

із зростанням вартості послуг); 

загальний фонд збільшити видатки споживання по КПВКМБ 0611090 “ Надання 

позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми ” в сумі +4896,00 грн. (Для здійснення подальшої оплати актів виконаних робіт по 

обслуговуванню теплогенераторних установок в освітніх закладах міста у зв’язку із 

зростанням вартості послуг); 

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 0617321 

“Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі -56404,00 грн. («Будівництво критого 

басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської 

області»); 

 

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

24.09.2018  №919) в межах річних призначень: 

загальний фонд зменшити видатки споживання 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 -6390,00 грн. (Кошти передбачені на утримання та розвиток 

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

спеціальний фонд збільшити 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 0611020 “Надання 

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

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

колегіумами” в сумі +6390,00 грн. (Придбання багатофункціонального пристрою в 

СШ№1); 

 

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

24.09.2018  №920) в межах річних призначень: 

загальний фонд збільшити видатки споживання 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 +198770,00 грн. (Для здійснення  поточного ремонту зовнішніх стін 

внутрішнього двору гімназії ім. С.Д. Скляренка); 

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 0617321 

“Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі -198770,00 грн. («Будівництво критого 

басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської 

області»); 

 

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

14.09.2018  №122) в межах річних призначень: 

загальний фонд збільшити видатки споживання по КПВКМБ 1014040 

“Забезпечення діяльності музеїв i виставок” в сумі +70000,00 грн. (Заміна вікон у новому 
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приміщенні Золотоніського краєзнавчого музею ім.. М. Ф. Пономаренка, придбання 

електричних конвекторів для опалення приміщення та матеріалів для поточного ремонту); 

зменшити спеціальний фонд по відділу освіти 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 

0617321 “Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі -70000,00 грн. («Будівництво 

критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша 

Черкаської області»); 

 

1.10. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 24.09.2018  

№568) в межах річних призначень видатків 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: 

збільшити по КПВКМБ 1217670 “Забезпечення діяльності музеїв i виставок” в сумі 

+581763,00 грн. (Придбання твердопаливного котла Вістерм 400 М - 321763,00 грн. 

(гімназія ім. С.Д.Скляренка), та 2-х палетних котла - 260000,00 грн. (привокзальна 11, 

гуртожиток)); 

зменшити по відділу освіти по КПВКМБ 0617321 “Будівництво освітніх установ та 

закладів” в сумі -581763,00 грн. («Будівництво критого басейну гімназії ім. 

С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54, в м. Золотоноша Черкаської області»); 

 

1.11. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 01.10.2018  

№583) збільшити видатки споживання по КПВКМБ 1216017 “Інша діяльність, пов’язана 

з експлуатацією об’єктів житлово – комунального господарства” в сумі +47734,00 грн. 

("Реконструкція полігону ТПВ  для м.Золотоноша в адміністративних межах Антипівської 

та Новодмитрівської сільських рад Золотоніського району Черкаської області" 1,5% від 

суми  3 182 216,63 ( судові збори)); 

зменшити видатки споживання по виконкому по КПВКМБ 0217640 “Заходи з 

енергозбереження ” в сумі -47734,00 грн. (економія коштів) УЖКГ (лист від 01.10.2018  

№144); 

 

ІІ. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів. 

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

24.09.2018 № 2052) 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“:  

збільшити  видатки споживання  по: 

КПВКМБ 0813045 “Надання допомоги на дітей одиноким матерям” у сумі +750 

000,00 грн., 

КПВКМБ 0813081 “Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю 

з дитинства та дітям з інвалідністю” у сумі +450 000,00 грн., 

за рахунок зменшення  видатків споживання  по КПВКМБ 0813043 “Надання 

допомоги при народженні дитини” у сумі -1 200 000,00 грн. 

 

2.2. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (клопотання від 

24.09.2018 № 918) внести зміни до річних призначень міського бюджету по коду 41053900 

„Інші субвенції з місцевого бюджету“ в сумі 156300,00 грн.:  

загальний фонд збільшити видатки споживання по КПВКМБ 0611020 “Надання 

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

колегіумами” в сумі +40000,00 грн. (Для придбання меблів та здійснення поточного 

ремонту харчоблоку Золотоніської спеціалізованої школи №1); 

спеціальний фонд збільшити видатки 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 +30000,00 грн. («Придбання обладнання в харчоблок Золотоніської 

спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням економіки і права); 

спеціальний фонд збільшити видатки розвитку по КПВКМБ 0617321 

“Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі +86300,00 грн. (Реконструкція покрівлі 

Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Золотоноша, вул. Гоголя,7, в 

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

 

2.3. Згідно казначейського звіту на 01.10.2018р. утворився невикористаний залишок 

коштів в сумі 771,27 грн. по КПВКМБ 0212111 “Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” (за рахунок 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам), який необхідно 

передбачити як субвенцію районному бюджету  по КПВКМБ 3719410 “Субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції” в сумі 771,27 грн. 

 

2.4. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 27.09.2018р. №735 та за 

зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (клопотання від 

01.10.2018 № 145) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету 

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

сумі +13896,00 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 +13896,00 грн. 

 

2.5. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 28.09.2018р. №738 та за 

зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (клопотання від 02.10.2018 № 

946) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

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

+10000,00 грн. та збільшити 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 ” субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2018 рік 

(субвенція з обласного бюджету) в сумі +10000,00грн.; 

 

2.6. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 28.09.2018р. №739 та за 

зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти (клопотання від 02.10.2018 № 

945) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим 

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

+11854,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 

0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” субвенція з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу – захисту науково – 

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук у 2018 році(субвенція з обласного 

бюджету) в сумі +11854,00грн.; 

 

 

Секретар ради                                                                                                            Н. О. Сьомак 
 

 

Коваленко О. В. 


