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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

від 26.03.2019 № 43-3/VIІ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення міської ради  

“Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-58/VII 

“Про міський бюджет на 2019 рік” із внесеними змінами від 24.01.2019 № 41 - 3/VII, 

26.02.2019 № 42 - 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 коштів в межах їх загального обсягу, трансфертів з державного та обласного 

бюджетів відповідно до клопотань головних  розпорядників коштів.  

Зокрема внесені зміни: 

 

І.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

 

1.1. За звернення головного розпорядника коштів відділу культури  (лист від 

13.03.2019 № 64) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1011100 “Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)” +200000,00 грн. (На капітальний ремонт внутрішнього 

опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення Золотоніської дитячої 

музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша, Черкаської області); 

зменшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1011100 

“Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)” - 200000,00 грн. (економія 

коштів по видаткам споживання); 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” +55000,00 

грн. (На придбання ноутбука); 

зменшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 1014060 

“Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів” - 55000,00 грн. (економія коштів по видаткам споживання); 

 

1.2. 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 2019 рік” передбачених по 

виконавчому комітету по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного 

управління” видатки споживання загального фонду зменшити в сумі - 20000.00 грн. 

(Кузнєцов С. В. - 10000,00 грн., Ракітін І. В.  – 5000,00 грн. та Остроглазова В. В.  – 5000,00 

грн.); 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по відділу культури по КПВКМБ 1011100 “Надання 

спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)” у сумі +10000,00 грн. (на 
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придбання акордеону (депутати Ракітін І. В.  – 5000,00 грн. та Остроглазова В. В.  – 5000,00 

грн.)); 

збільшити видатки споживання загального фонду по відділу культури по 

КПВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів” у сумі +10000,00 грн. (на придбання бокових 

металевих дверей та стенду для афіш у міський будинок культури (депутат Кузнєцов С. В. - 

10000,00 грн.)); 

 

1.3. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  (лист від 18.03.2019 № 

147) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання” +298897,00 грн. (Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів в межах м. Золотоноша (придбання портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі 

МАЗ-4371 в кількості 1 шт. та контейнерів СП-07.00.000 для сміттєвоза в кількості 11 шт.)); 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання” +380292,00 грн. (Придбання котла твердопаливного з ручним 

обслуговуванням, потужністю 500 кВт та котла твердопаливного з механічним подаванням 

пелет , потужністю 800 кВт для опалення котельні по вул. Гоголя,7); 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання” +283396,00 грн. (На поповнення Статутного фонду КП «Міський 

водоканал» для оплати проектно – кошторисної документації по об’єкту  "Реконструкція 

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

Черкаської області". Коригування." відповідно до Ухвали Господарського суду Черкаської 

області від 06 березня 2019 року по справі № 925/413/18); 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) та включені до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1217670 “Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання” -962585,00 грн. (По Договору фінансового 

лізингу з АБ «Укргазбанк» на придбання  портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі  МАЗ-

4371 вартістю 1 743 637,00 грн.(з ПДВ) в кількості 1 шт. та  контейнерів  СП-07.00.000 для 

сміттєвоза  в кількості 11 шт.  на суму 888 998 грн. (з ПДВ) , в тому числі авансовий платіж  

526 527,00 грн, перший гарантований платіж 68681грн., чергових платежів , відсотків за 

користування кредитом); 

 

1.4. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 11.03.2019 № 

141) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

збільшити видатки споживання загального фонду  на виконання міської програми 

реформування  і розвитку  житлово – комунального господарства м.Золотоноша на 2018-

2020 роки по КПКВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” +31297,00 

грн. (Виготовлення двохсторонніх флаєрів форматом А5 та дизайн макету - 1297,00 грн., 

стерилізація бездомних тварин , засіб для боротьби  з амброзією "АМБРОСТОП" 

30000,00грн.); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду  за рахунок міської 

програми соціально – економічного розвитку  м.Золотоноші на 2019 рік по КПКВКМБ 
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1217130 “Здійснення заходів із землеустрою” - 1297,00 грн. (Інвентаризація земель та 

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

та зменшення видатків споживання загального фонду  за рахунок міської 

програми утримання та ремонту доріг комунальної власності у м.Золотоноша на 2018 – 

2020 роки по КПКВКМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” - 30000,00 грн. (Придбання 

холодного асфальта  ROCKPHALT); 

 

1.5. 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 2019 рік” передбачених по 

виконавчому комітету по КПВКМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного 

управління” видатки споживання загального фонду зменшити в сумі - 53000.00 грн. ( 

Коваленко С. О. - 10000,00 грн., Штанько А. А. - 10000,00 грн., Галушка А. О. - 9000,00 грн., 

Лисянський О. В. - 1000,00 грн., Іваненко А. М. - 1000,00 грн., Норенко В. Д. - 2000,00 грн., 

Флоренко О. А. - 10000,00 грн., Мірошніченко В. Г. - 10000,00 грн.) 

по відділу освіти 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 +16000,00 грн. на 

придбання стільців для Золотоніської загальноосвітньої школи інформаційних технологій № 

2 за адресою: вул. Миколаївська, 5 (депутат Коваленко С. О. - 10000,00 грн.) та на закупівлю 

будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт в СШІТ №2  (депутат Флоренко О. 

А. - 6000,00 грн.); 

по КПВКМБ 0611170 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів” у 

сумі +10000,00 грн. для поліпшення матеріально-технічної бази інклюзивно-ресурсного 

центру (депутат Штанько А. А. - 10000,00 грн.); 

по КПВКМБ 0611090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” у сумі +3000,00 грн. на проведення міського 

етапу військово-патріотичної гри « Сокіл-Джура » (депутати Галушка А. О. - 1000,00 грн., 

Лисянський О. В. - 1000,00 грн. та Іваненко А. М. - 1000,00 грн.); 

по УЖКГ збільшити видатки споживання загального фонду: 

по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” 

+8000,00 грн. (Послуги з освітлення багатоповерхового ж/б, що знаходиться за адресою 

Шевченка,233(депутат Галушка А. О. - 8000,00 грн.)); 

по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” +12000,00 грн. 

(на встановлення бордюрного  каменя на пам’ятнику  загиблого в зоні АТО Сергія Риженка 

(депутат Флоренко О. А. - 2000,00 грн.) та на влаштування твердого покриття  майданчика 

під сміттєвим баком, встановленим на вулиці М. Негоди (депутат Мірошніченко В. Г. - 

10000,00 грн.)); 

по виконавчому комітету збільшити видатки споживання загального фонду: 

по КПВКМБ 0213242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення” у сумі +4000,00 грн. (матеріальна допомога на лікування Гусаку Я. В. 

(депутати Норенко В. Д. - 2000,00 грн. та Флоренко О. А. - 2000,00 грн.)); 

 

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

12.03.2019 № 287) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

збільшити видатки споживання загального фонду  з метою забезпечення 

виконання Наказу Міністерства фінансів України від 21.02.2019 №78 про внесення зміни до 

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» і запроваджено код 
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ТПКВКМБ 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» по КПКВКМБ 

0611170 “Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів” +1097651,37 грн. у т. ч. 

КЕКВ 2111 “Заробітна плата” в сумі 888 212,37грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну 

плату” в сумі 195406,00 грн.; 

зменшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611161 

“Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”  -1097651,37 грн у т. ч. КЕКВ 2111 

“Заробітна плата” в сумі 888 212,37грн., КЕКВ 2120 “Нарахування на заробітну плату” в сумі 

195406,00 грн.; 

 

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

12.03.2019 № 288 здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611170 

“Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів” +34930,00 грн. у т. ч. КЕКВ 2271 

«Оплата теплопостачання» + 15600,00 грн., КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та 

водовідведення” + 828,00 грн. та КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” + 18502,00грн.; 

зменшити 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” у сумі -34930,00 грн.; 

 

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

18.02.2019 № 48) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень видатків 

споживання загального фонду по КПКВКМБ 0611090 “Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” плата за вивіз 

сміття, яке планувалось по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 5460,00грн. 

перенести на КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносів та комунальних послуг + 5460,00грн.;  

 

1.9. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти  (лист від 

15.03.2019 № 302) на виконання міської “Програми щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік” здійснити 

перерозподіл коштів в межах річних призначень: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 0611020 “Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом 

при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” у сумі +20000,00 

грн. (Придбання у  ЗОШ № 6 маршрутизатора та комутатора для безпровідної локальної 

мережі); 

зменшити 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” у сумі -20000,00 грн. для створення у ЗОШ № 6 безпровідної локальної 

мережі – депутати Неліна Л. Т., Нелін І. І., Пузєєв О. О. (по 10000,00 грн.) Брус С. М.  (5000,00 грн.)); 
 

1.10. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

15.03.2019 № 309) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень видатків 

розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та включені до Переліку 

об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету 

розвитку: 

збільшити по КПКВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” +500000,00 грн. 

(Для оплати капітального ремонту по заміні віконних блоків у дошкільному закладі 
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«Калинка» м. Золотоноша  вул. Соборна, 40 Черкаська обл., ПКД, експертиза, технічний та 

авторський нагляд); 

зменшити по КПКВКМБ 0617321 “Будівництво освітніх установ та закладів”      -

500000,00 грн. (Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 

54 у м. Золотоноша Черкаської обл.»); 

 

1.11. За звернення головного розпорядника коштів виконавчого комітету  (лист від 

14.03.2019 № 41) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень видатків 

споживання загального фонду: 

збільшити по КПКВКМБ 0213242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення” +20000,00 грн. (підтримка військовослужбовців, які зараховані 

для проходження служби за контрактом заяви Даценка А. В., Шишки Р. В.); 

збільшити по КПКВКМБ 0212111 “ Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” +23532,00 грн. 

(Оплата послуг КП "Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)" ЗМР з поводження з 

побутовими відходами); 

зменшити по КПКВКМБ 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” -43532,00 грн. 

(Зменшення видатків на придбання меблів, офісного обладнання та інші малоцінних засобів); 

 

ІІI. Зміни за рахунок трансфертів: 

 

2.1. За звернення головного розпорядника коштів УП та СЗН (лист від 15.03.2019 № 

766) та довідки Департаменту соціального захисту населення ЧОДА від 13.03.2019р. № 

180/09 здійснити розподіл "Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

спрямованих на виконання комплексної програми щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) 

учасникам антитерористичної операції, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих під час 

Революції Гідності та бійців – добровольців на 2018 – 2022 роки (санаторне лікування 

учасників антитерористичної операції в межах санаторних закладів області на умовах спів 

фінансування з місцевими бюджетами)" код доходів 41053900 в сумі + 18000,00 грн.:  

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0813242 “ Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” + 18000,00 грн.; 

 

2.2. За звернення головного розпорядника коштів відділу культури  (лист від 

18.03.2019 № 67) та довідки Департаменту фінансів ЧОДА від 13.03.2019р. № 43-1 здійснити 

розподіл коштів “Інші субвенції з місцевого бюджету (соціально – економічний розвиток 

регіонів)” код доходів 41053900 в сумі + 300000,00 грн.: 

збільшити видатки розвитку та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 

2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1011100 

“Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)” +300000,00 грн. (На капітальний 

ремонт внутрішнього опорядження стін, стелі та частини підлоги в частині приміщення 

Золотоніської дитячої музичної школи по вул. Шевченка, 167 м. Золотоноша, Черкаської 

області); 

 

2.3. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти  (лист від 

15.03.2019 № 303) та довідки Департаменту фінансів ЧОДА від 13.03.2019р. № 109-1 

здійснити розподіл коштів “Інші субвенції з місцевого бюджету (соціально – економічний 

розвиток регіонів)” код доходів 41053900 в сумі + 30000,00 грн.: 

збільшити споживання загального фонду  по КПКВКМБ 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” +30000,00 грн. (на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту 

рекреації Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м.Золотоноша); 

 

2.4. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти  (лист від 

19.03.2019 № 318) та на виконання розпорядження голови Черкаської ОДА від 08.02.2019р. 

№ 78 здійснити розподіл коштів “Додаткової дотації з Державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення переданих Державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоровя” код доходів 41040200 в сумі + 1050224,00 грн.: 

збільшити видатки споживання загального фонду  по КПКВКМБ 0611010 

“Надання дошкільної освіти” +450000,00 грн. (поточний ремонт дошкільних навчальних 

закладів); 

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” +600224,00 грн. (поточний ремонт загальноосвітніх навчальних 

закладів); 

 

2.5. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 21.03.2019 № 

155) та довідки Департаменту фінансів ЧОДА від 20.03.2019р. № 87/1 здійснити розподіл 

коштів “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів” код 

доходів 41053600 в сумі + 1579581,00 грн.: 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку по КПКВКМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання” +1579581,00 грн. (Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів в межах м. Золотоноша (придбання портального сміттєвоза СБМ-301/3 на шасі 

МАЗ-4371 в кількості 1 шт. та контейнерів СП-07.00.000 для сміттєвоза в кількості 11 шт.)); 

 

2.6. За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти  (лист від 

21.03.2019 № 331) та довідки Управління освіти і науки ЧОДА від 21.03.2019р. № 1 

здійснити розподіл коштів “Інші субвенції з місцевого бюджету (соціально – економічний 

розвиток регіонів)” код доходів 41053900 в сумі - 320000,00 грн.: 

збільшити 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” -320000,00 грн. («Про участь команд Черкаської області у міжнародних 

змаганнях з робототехніки Лего»); 

 

 

Секретар ради                                                                                                            Н. О. Сьомак 


