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Додаток № 1 

до рішення міської ради 

                                                                                                            від 30.08.2019 № 47-5/VII 

 

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, 26.03.2019 43 - 3/VII., 18.04.2019  №  43 - 46 /VIІ, 16.05.2019 №44-3/VII, 

13.06.2019 №45-3/VII, 27.06.2019 №46-42/VII, 18.07.2019 № 46-44/ 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: 

 

I. РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ 

 

За рахунок перевиконання спеціального фонду збільшуються призначення 

головним розпорядникам коштів міського бюджету на 68800,00 грн., а саме: 

1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 14.08.2019 № 

346) внести зміни у напрямку використання коштів (додаток 7) спеціального фонду 

природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок міського цільового фонду 

охорони  навколишнього природного середовища в 2019 році по КПКВКМБ 1218340 

“Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів” збільшити видатки у сумі 

+68800,00 грн., а саме: 

збільшити видатки споживання   за напрямком Заходи з озеленення міст і сіл 

(проведення робіт по боротьбі з омелою ) +88416,00 грн.; 

збільшити видатки споживання за напрямком Наукові дослідження, проектні та 

проектно – конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені у переліку 

природоохоронні заходи + 29398,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання у сумі -29000,00 грн., які передбачені 

на Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна 

меліорація водних об’єктів …); 

за рахунок зменшення видатків споживання у сумі -20014,00 грн., які передбачені 

для Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів. 

 

ІI.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

 

2.1. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ  (лист від 14.08.2019 № 

348)  здійснити збільшення асигнувань збільшити видатки споживання загального 

фонду по КПКВКМБ 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів " 

(Виготовлення  інформаційних табличок, які будуть встановлені у Меморіальному парку 

м.Золотоноша) у сумі + 5200,00 грн.; 

 за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по відділу 

культури КПКВКМБ 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)"(КЕКВ 2240) у сумі - 5200,00 грн.; (лист від 22.08.19 №125) 

2.2. За звернення головного розпорядника коштів виконавчому комітету  (лист 

від 31.07.2019 № 103)  здійснити збільшення асигнувань: 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 0213242 

"Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ”(Відшкодування 



 - 2 - 

витрат з оплати комунальних послуг (електроенергії), що надаються ГО "Золотоніська 

спілка учасників АТО та волонтерів"( КЕКВ 2273)) у сумі + 3100,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, 

селах, об’єднаних територіальних громадах" у сумі – 3100,00 грн. 

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

14.08.19 №646) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень по КПКВКМБ 

0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами ”( Придбання комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного континенту для початкових класів "НУШ" КЕКВ 2210) + 16450,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків 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 ” КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 16450,00 грн. 

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

20.08.19 № 661) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень по 

КПКВКМБ 0611020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”(для участі шкільних команд з роботехніки 

LEGO в FIRST LEGO League КЕКВ 2210) + 21960,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - 13590,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2230 -3960,00 грн.  КЕКВ 2282 -4410,00 грн.) – 

8370,00 грн. 

2.5. За звернення головного розпорядника коштів УПСЗН (лист від 08.08.2019 

№ 2017) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень по КПКВКМБ 

0813031 "Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства ”  

(оплата пільг по внутрідержавному та міждержавному перевезенні пільгових категорій 

населення) + 30000,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

0813035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на 

залізничному транспорті ” -30000,00 грн. 

2.6. За звернення головного розпорядника коштів виконавчому комітету  (лист 

від 31.07.2019 № 103) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень по 

КПКВКМБ 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення” (Виплата матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки 

військовослужбовців за контрактом (Бойко А.С., Півненко Д.А., Юрьєв М.О.) + 30000,00 

грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей 

та молоді (економія по платі праці) – 30000,00 грн. 

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

14.08.2019 № 647)  здійснити збільшення асигнувань збільшити видатки споживання 

загального фонду по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (Придбання спортивного інвентаря (футбольної 

форми, гетрів та здійснити набивку номерів і логотипу міста на форму)) + 10000,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по 

виконавчому комітету (лист від 21.08.2019 № 112)  по КПКВКМБ 0217640 «Заходи з 

енергозбереження» -10000,00 грн. 

2.8. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 21.08.2019 

№ 356) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1218110 

“Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха ” 
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(Послуги із забезпечення електропостачання ж/б вул. Баха,67 (прокладання КЛ-0,4кВт від 

ТП – 611) , в зв’язку із  пошкодженням кабелю) у сумі +73656,00 грн.; 

збільшити видатки споживання загального фонду по УЖКГ (лист від 

21.08.2019 № 112)  по КПКВКМБ 1218110 “Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха ” (Поточний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Сагайдачного з метою запобігання виникнення надзвичайної  (аварійної)  

ситуації) у сумі +31548,00 грн. 

за рахунок зменшення нерозподілених видатків загального фонду по 

фінансовому управлінню КПКВМБ 3718700 “Резервний фонд” в сумі -105204,00 грн.;  

2.9. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 22.08.2019 

№ 359) збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1216030 “ 

Організація благоустрою населених пунктів” (виконання робіт по утриманню об’єктів 

благоустрою міста) + 205473,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по відділу 

освіти (лист від 22.08.2019 № 675 ) по КПВКВМБ 0611020 "Надання загальної середньої 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”(за 

рахунок економії коштів по продуктах харчування та оплати з теплопостачання) – 

210592,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по відділу 

освіти (лист від 22.08.2019 № 675 ) по КПВКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

(за рахунок економії коштів по оплаті природного газу) – 100000,00 грн. 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по УЖКГ 

(лист від 22.08.2019 № 359) по КПВКВМБ 1216017 « Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (за рахунок економії 

коштів по теплу, електроенергії та газу) – 72092,00 грн.; 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1217461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» + 177211,00 грн. 

2.10. За звернення головного розпорядника коштів виконавчому комітету  

(лист від 16.08.2019 № 110) збільшити видатки споживання загального фонду по 

КПВКВМБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет» + 175500,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по відділу 

освіти (лист від 22.08.2019 № 675) по КПВКВМБ 0611020 "Надання загальної середньої 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”(за 

рахунок економії коштів по продуктах харчування) – 9408,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по УПСЗН 

(лист від 28.08.2019 № 2130) ) по КПВКВМБ 0810160 "Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об’єднаних територіальних 

громадах" (економія з теплопостачання) у сумі – 18359,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по 

виконавчому комітету  (лист від 27.08.2019 № 113) по КПВКВМБ 0217610 «Сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва» - 10000,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по 

виконавчому комітету  (лист від 27.08.2019 № 113, 114) по КПВКВМБ 0213242 "Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ” – 30000,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по 

виконавчому комітету  (лист від 27.08.2019 № 114) по КПВКВМБ 0210160 

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

об’єднаних територіальних громадах" (економія з електропостачання) – 20000,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по 

виконавчому комітету  (лист від 27.08.2019 № 114) по КПВКВМБ 0213121 «Утримання 

та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді» - 30000,00 

грн.; 
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за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по 

виконавчому комітету  (лист від 27.08.2019 № 114) по КПВКВМБ 0213131 «Здійснення 

заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 

Молодь України» - 17733,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по 

виконавчому комітету  (лист від 27.08.2019 № 113) по КПВКВМБ 0217640 «Заходи з 

енергозбереження»  - 40000,00 грн. 

2.11. За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 16.08.19 № 

354 ) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень по КПКВКМБ 1216017 

«Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 

господарства» (виготовлення технічного паспорту на нежитлові приміщення по 

вул..Семенівська,86) + 16450,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВКМБ 

1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду ”  - 11178,00 грн. 

2.12 За звернення головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 20.08.19 № 

355 ) здійснити перерозподіл коштів в межах річних призначень по КПКВКМБ 1216017 

«Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 

господарства» (економія з оплати за теплопостачання) – 36553,00 грн. 

за рахунок збільшення нерозподілених видатків загального фонду по 

фінансовому управлінню КПКВМБ 3718700 “Резервний фонд” в сумі +36553,00 грн. 

2.13 За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 20.08.2019 

№ 355) 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 КПВКВМБ 1218110 “Заходи із 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха ” 

(Капітальний ремонт пасажирського ліфта ЛПЗ 320/9 по вул.Шевченка,148 (1підїзд)) + 

36553,00 грн.; 

за рахунок зменшення нерозподілених видатків загального фонду по КПКВМБ 

3718700 “Резервний фонд” в сумі -36553,00 грн. 

2.14 За звернення головного розпорядника коштів відділу освіти (лист від 

30.08.2019 № 685)  здійснити збільшення асигнувань збільшити видатки споживання 

загального фонду по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» (для придбання гранітного відсіву, який необхідний 

для укладання трави на  футбольний майданчик) + 31225,00 грн.; 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по відділу 

освіти по КПВКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» (за рахунок економії коштів 

по продуктах харчування) – 31225,00 грн. 

   

III. Зміни за рахунок трансфертів: 

 

3.1 За зверненням головного розпорядника коштів управління праці та 

соціального захисту населення  (лист від 01.08.2019 №1962) та довідки Департаменту 

соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації №746/09 від 

01.08.2019 року збільшити річні призначення "Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам спрямованих 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 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 ” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

(код доходів 41036100)  внести наступні зміни: 

збільшити видатки споживання спеціального фонду  по: КПКВКМБ  

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 
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ветеранів війни, 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 + 1 005 690,00 грн.; 

3.2 Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 29.07.2019 № 511 та за 

зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (клопотання від 

07.08.2019 № 105) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету 

місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету ” та 

збільшити видатки споживання загального фонду 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 +13112,00 грн. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                           Н. О. Сьомак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малихін В.В. 23762 


