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До рішення міської ради 

від 19.10.2021  №  13 - 7 /VIІІ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення міської ради  

“Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 № 5-62/VII „Про бюджет 

Золотоніської міської територіальної громади на 2021 рік” (23565000000)  
 

Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до 

бюджету, розроблений у зв’язку з необхідністю внесення змін за рахунок перевиконання 

доходної частини, та в частині  перерозподілу коштів в межах їх загального обсягу, 

трансфертів з державного та обласного бюджетів відповідно до клопотань головних  

розпорядників коштів. 

Зокрема внесені зміни: 

 

1. РОЗПОДІЛ ДОДАТКОВОГО РЕСУРСУ 

Збільшити доходну частину бюджету Золотоніської міської територіальної громади 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи фактичне та очікуване 

виконання доходної частини бюджету громади до кінця 2021 року, внести зміни до 

річного розпису бюджету з окремих джерел надходжень по власних і закріплених доходах 

загального фонду в 4 053 768,00 грн. (результат перевиконання першого півріччя п.р.), а 

саме:                       

Код 
Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією 

Запропоновані зміни (+;-),грн 

жовтень 2021 рік 

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами 

- 1 100 000,00 - 1 100 000,00 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата 

+ 200 000,00 + 200 000,00 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування 

+ 700 000,00 + 700 000,00 

14021900 Пальне + 400 000,00 + 400 000,00 

14031900 Пальне + 1 053 768,00 + 1 053 768,00 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

+ 300 000,00 + 300 000,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений  юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

+ 500 000,00 + 500 000,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб + 400 000,00 + 400 000,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  + 500 000,00 + 500 000,00 

22012500 

Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
+ 700 000,00 + 700 000,00 

22012600 

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
+ 200 000,00 + 200 000,00 

22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності 

+ 200 000,00 + 200 000,00 

  
Разом : + 4 053 768,00 + 4 053 768,00 
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За рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади станом на 01.07.2021 року збільшуються 

призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 4 053 768,00 грн. 

1.1. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти збільшити 

видатки споживання загального фонду:  
по КПКВКМБ 0611021 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти” у сумі + 2120816,00 грн. у т.ч. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» + 

1738374,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці» + 382442,00 грн.; 

по КПКВКМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” у сумі + 996128,00 грн. у 

т.ч. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» + 816498,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування  на 

оплату праці» + 179630,00 грн. 

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури збільшити 

видатки споживання загального фонду по КПКВКМБ 1014060 “Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” у сумі  

+785224,00 грн. у т.ч. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» + 643626,00 грн. та КЕКВ 2120 

«Нарахування  на оплату праці» + 141598,00 грн. 

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0215041 “Утримання 

та фінансова підтримка спортивних споруд” у сумі + 151600,00 грн. (Утримання ФОК 

"Колос" Заробітна плата та енергоносії) 

 

ІІ.  Перерозподіл видатків в межах річних призначень: 

2.1. Для виконання депутатських повноважень за зверненням головного 

розпорядника коштів виконавчого комітету здійснити перерозподіл в межах річних 

призначень, а саме: 

 збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0212010 

“Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” у сумі +4130,00 грн. 

(Придбання медичного обладнання(нейростимулятор Stimupiex HNS 12 та голки у 

відділення інтенсивної терапії ЗБЛ)); 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по КПВКВМБ 0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню” в сумі  - 4130,00 грн. (Придбання медичного обладнання 

(нейростимулятор Stimupiex HNS 12 та голки у відділення інтенсивної терапії ЗБЛ)). 

2.2. На виконання депутатських повноважень за зверненням головного 

розпорядника коштів відділу освіти здійснити перерозподіл в межах річних призначень, а 

саме: 

 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 0611021 “Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти” у сумі +44485,00 грн. (Для придбання системи 

відеоспостереження та оплати послуг за її встановлення в гімназію ім. С.Д. Скляренка);  

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКВМБ 

0611021 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” у сумі 

-44485,00 грн. (Для придбання системи відеоспостереження та оплати послуг за її 

встановлення в гімназію ім. С.Д. Скляренка). 

2.3. На виконання депутатських повноважень за зверненням головних 

розпорядників коштів здійснити перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

 по виконавчому комітету збільшити видатки споживання загального фонду  

по КПВКВМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” у сумі 

+120000,00 грн. (Збільшення депутатського фонду); 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по УЖКГ: 

 по КПВКВМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі         

-100000,00 грн. (Для виконання депутатських повноважень Наталії Сьомак, Лариси 

Головань, Олександра Поліщука та Валентини Боченкової Виготовлення та встановлення 

меморіального знака на батьківщині С. П. Шелухіна – у селі Деньги  Черкаської області, в 
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т. ч. пкд, експертиза пкд -50000,00 грн., Оксани Гіщиної Придбання та встановлення 

вуличних тренажерів - 30000,00 грн. та Олександра Поліщука та Олексія Заволокіна 

Придбання  дитячого майданчика  в  с. Благодатне – 20000,00 грн.); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по УЖКГ: 

по КПВКВМБ 1217470 “Інша діяльність у сфері дорожнього господарства” в сумі         

-10000,00 грн. (Для виконання депутатських повноважень Віктора Душки Придбання та 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості  на проїзній частині по  вул. 

Богунського в м. Золотоноша); 

. за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по 

виконавчому крмітету: 

по КПВКВМБ 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” в сумі - 5000,00 грн. (Для 

виконання депутатських повноважень Олексія Дробязко Придбання матеріалів для 

освітлення фасаду бувшого приміщення земської бібліотеки); 

по КПВКВМБ 0215062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні” в сумі - 5000,00 грн. (Для 

виконання депутатських повноважень Владислава Кулініча Підтримка спорту ГО греко-

римської боротьби). 

2.4. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень  видатки споживання загального фонду, а 

саме: 

 зменшити по КПВКВМБ 1216013 “Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства” у сумі - 50000,00 грн. (Ремонт водопровідної системи с. 

Крупське); 

збільшити по КПВКВМБ 1216017 “Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 

об`єктів житлово-комунального господарства” у сумі +100000,00 грн. (Оплата природного 

газу жовтень – грудень  та за транспортування природного газу); 

збільшити по КПВКВМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” 

в сумі  + 3299861,00 грн. (Придбання дерев  +50000,00 грн., послуги з  обслуговування  

кладовищ -350000,00 грн., послуги  з прибирання та підмітання +1124528,00 грн., послуги 

з озеленення територій  та утримання зелених насаджень  +350000,00 грн., оплата 

електроенергії, використана  для  вуличного освітлення +611283,00 грн., придбання 

матеріалів для виготовлення посипальної суміші піску та кам’яної солі +70000,00 грн., 

благоустрій території (в т.ч. поточний ремонт дорожнього покриття)  в районі Скейт – 

парка та  Інклюзивного майданчика +1344050,00 грн. та послуги з благоустрою території 

провулку Піонерського +100000,00 грн.); 

збільшити по КПВКВМБ 1217640 “Заходи з енергозбереження” у сумі 

+455000,00 грн. (Відшкодування  коштів  ОСББ  "Незалежність" (ж/б  Незалежності, 37 - 

37а), що були використані для  проведення енергозберігаючих  заходів (утеплення  двох  

5-ти поверхових  будинків)); 

зменшити по КПВКВМБ 1216090 “Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства” у сумі - 87503,00 грн. (Придбання матеріалів для проведення 

робіт на об’єктах комунальної власності); 

збільшити по КПВКВМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” у сумі +549390,00 

грн. (Придбання та встановлення дорожніх знаків +25000,00грн., поточний ремонт вулиць 

(вирівнювання поверхонь) +100000,00 грн., поточний середній ремонт  провулку 

Піонерського  в м. Золотоноша Золотоніської  територіальної громади Черкаської області 

+520000,00 грн. та виконання  інженерно - геодезичних робіт  для  ремонту  дорожнього 

покриття  вулиць  на території  Золотоніської  територіальної  громади  Золотоніського 

району Черкаської  області  -95610,00 грн.); 

збільшити по КПВКВМБ 1217470 “Інша діяльність у сфері дорожнього 

господарства” у сумі +50000,00 грн. (Поточний  ремонт  під'їзду до ж/б  по вул.  

Новоселівська, 2А   м. Золотоноша Черкаської  області); 
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збільшити по КПВКВМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду” у сумі +3100,00 грн. (Оплата за отримані консультаційні послуги в 

сфері електронних закупівель (за проведення тендерних процедур)); 

збільшити по КПВКВМБ 1216013 “Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства” у сумі +4200,00 грн. (Оплата за отримані консультаційні 

послуги в сфері електронних закупівель (за проведення тендерних процедур)); 

збільшити по КПВКВМБ 1216014 “Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів” у сумі +4200,00 грн. (Оплата за отримані консультаційні послуги в сфері 

електронних закупівель (за проведення тендерних процедур)); 

збільшити по КПВКВМБ 1216017 “Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 

об`єктів житлово-комунального господарства” у сумі +8400,00 грн. (Оплата за отримані 

консультаційні послуги в сфері електронних закупівель (за проведення тендерних 

процедур)); 

збільшити по КПВКВМБ 1216086 “Інша діяльність щодо забезпечення житлом 

громадяна” у сумі +8400,00 грн. (Оплата за отримані консультаційні послуги в сфері 

електронних закупівель (за проведення тендерних процедур)); 

збільшити по КПВКВМБ 1216090 “Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства” у сумі +10400,00 грн. (Оплата за отримані консультаційні 

послуги в сфері електронних закупівель (за проведення тендерних процедур)); 

збільшити по КПВКВМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” у сумі +11500,00 

грн. (Оплата за отримані консультаційні послуги в сфері електронних закупівель (за 

проведення тендерних процедур)); 

збільшити по КПВКВМБ 1217470 “Інша діяльність у сфері дорожнього 

господарства” у сумі +20800,00 грн. (Оплата за отримані консультаційні послуги в сфері 

електронних закупівель (за проведення тендерних процедур)); 

здійснити перерозподіл в межах річних призначень  видатки розвитку 

(передача із загального фонду до бюджету розвитку), а саме: 

зменшити по КПВКВМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду” у сумі - 66052,00 грн. (Капітальний ремонт  дворових заїздів 

(житловий  будинок по вул.  Шевченка,115)  в м. Золотоноша Черкаської  області, в т.ч. 

ПКД, експертиза ПКД, авторський та технічний нагляд -16076,00 грн. та капітальний 

ремонт дорожнього  покриття  прибудинкової території житлового будинку по вул. 

Незалежності № 59  в м. Золотоноша Черкаської області, в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, 

авторський та технічний нагляд -49976,00 грн.); 

зменшити по КПВКВМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” 

в сумі  - 245209,00 грн. (Капітальний ремонт тротуару по непарній стороні вул. Черкаська 

від перехрестя вул. Благовіщенська до вул. Січова) в т.ч. ПКД, експертиза ПКД, 

авторський та технічний нагляд  +10000,00 грн., капітальний ремонт тротуару по непарній 

стороні вул. Черкаська від перехрестя вул. Благовіщенська до вул. Січова в місті 

Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської 

області (Додаткові роботи) +201241,00 грн., та капітальний  ремонт вуличного та 

паркового освітлення , в т. ч. пкд , експертиза пкд , авторський та технічний нагляд             

-456450,00 грн.); 

збільшити по КПВКВМБ 1216090 “Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства” у сумі  + 60000,00 грн. (Оплату вартості капітального 

ремонту мінінавантажувача  AVANT M745 EZMCT); 

збільшити по КПВКВМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” у сумі  + 190000,00 

грн. (Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Незалежності  м. 

Золотоноша Черкаської області); 

зменшити по КПВКВМБ 1217470 “Інша діяльність у сфері дорожнього 

господарства” в сумі  - 2173804,00 грн. (Капітальний ремонт підходу до мосту на вул. 

Центральна с. Деньги  Золотоніського  району Черкаської області, в  т.ч. ПКД, експертиза 

ПКД, коригування ПКД, експертиза коригування ПКД, авторський та технічний нагляд); 
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зменшити по КПВКВМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання” в сумі - 715086,00 грн. (Виконання робіт з комплексної водопідготовки 

підземних вод від водозабірної  свердловини, розташованої  по вул. Пирогова м. 

Золотоноша, в т.ч. виготовлення проектно – кошторисної  документації, авторський та 

технічний нагляд); 

зменшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету 

по:  

КПВКВМБ 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління” в сумі  - 

463500,00 грн. (Депутатський фонд); 

КПВКВМБ 0213242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення” в сумі - 359952,00 грн. (Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення  (Турбота)); 

КПВКВМБ 0217130 “Здійснення заходів із землеустрою” в сумі - 358180,00 грн. 

(Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 

програм  КЕКВ 2281); 

КПВКВМБ 0217630 “Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної 

діяльності” в сумі - 12646,00 грн. (Відрядження); 

КПВКВМБ 0218110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха” в сумі - 214150,00 грн. (Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха); 

зменшити видатки споживання загального фонду по фінансовому 

управлінню по КПВКВМБ 3710160 “ Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” в сумі  - 29169,00 грн. 

(Інші поточні видатки). 

2.5 На виконання депутатських повноважень за зверненням головного 

розпорядника коштів УЖКГ здійснити перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання” у сумі +251037,95 грн. (Оплата зобов’язань КП «Міський водоканал» по 

Договору  фінансового лізингу № 493/2021/ЧЕРКОД-МСБ-ФЛ2  від 27.04.2021 по  

придбанню сміттєвоза портального СБМ-301/3 на шасі МАЗ – 4371 з додатковим 

обладнанням відвал  в кількості  1 шт та  контейнерів для сміття  СП-07.00.000 в кількості 

10 шт); 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по КПВКВМБ КПВКВМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу 

суб`єктів господарювання” в сумі – 113470,06 грн.,( Оплата зобов’язань КП «Міський 

водоканал» по Договору на умовах фінансового лізингу, як поруку Золотоніської міської 

ради у 2021 році на  придбання контейнерів для сміттєвоза СП-07.00.000  10 (десять) 

одиниць на суму 323 228,62 грн. (авансовий платіж 161636,00 грн.; лізинговий платіж  

95769,36 грн.; лізинговий  проценту 54951,62 грн.; комісія щомісячна 10 871,64 грн.)); 

зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ КПВКВМБ 1217670 “Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання” в сумі – 137567,89 грн.,(Оплата зобов’язань КП «Міський водоканал» 

по Договору на умовах фінансового лізингу, як поруку Золотоніської міської ради,  у 2021 

році на  придбання сміттєвозу портального СБМ-301/3 на шасі МАЗ – 4371 з додатковим 

обладнанням відвал – 1 (одна) одиниця  на суму 765 351,97 грн.( авансовий платіж 382 

727,40 грн.; лізинговий  платіж  226 765,98 грн.; лізинговий  процент 130 116,35 грн.; 

комісія щомісячна 25 742,24 грн.)). 

2.6. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0611021 

“Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” в сумі 

+50000,00 грн. (Для здійснення оплати послуг з озеленення території спортивного 

майданчику ЗШІТ №2); 
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за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКВМБ 

0611142 “ Інші програми та заходи у сфері освіти” в сумі - 50000,00 грн. (Інші поточні 

видатки (економія коштів)). 

2.7. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 0611010 “Надання дошкільної освіти” в сумі +55675,00 грн. 

(Придбання спортивних атрибутів); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКВМБ 

0611010 “Надання дошкільної освіти” в сумі - 55675,00 грн. Інші поточні видатки). 

2.8. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 0611181 “Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа” в сумі +23300,00 грн. 

(Придбання комп’ютерної техніки для НУШ (Спів фінансування 30%)); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКВМБ 

0611181 “Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа” в сумі - 3300,00 грн. (Придбання дидактики, 

меблів для НУШ  (Спів фінансування 30%)) 

зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 0611021 “Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти” в сумі - 20000,00 грн. (Придбання ноутбука в Спеціалізовану 

школу №1). 

2.9. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

 збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0611141 

“Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти” в сумі +25000,00 грн. (Для 

здійснення оплати по зберіганню, комплектуванню та доставці  підручників і 

обслуговуванню програмного забезпечення); 

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0611160 

“Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників” в сумі 

+20000,00 грн. (Для здійснення оплати по зберіганню, комплектуванню та доставці  

підручників і обслуговуванню програмного забезпечення); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКВМБ 

0611142 “Інші програми та заходи у сфері освіти” в сумі - 45000,00 грн. (Інші поточні 

видатки). 

2.10. За зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

 збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 0611021 “Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти” у сумі + 59634,00 грн. (Технічне обстеження та інженерно-

геодезичні роботи по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення гімназії ім..С.Д.Скляренка 

м. Золотоноша»); 

збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету 

розвитку) по КПВКВМБ 0617363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” у сумі + 

42457,00 грн. (Кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт щодо заміни 

частини віконних блоків у будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок)  

«Ялинка» +2700,00грн., кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт щодо 

заміни частини віконних блоків у будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок)  

«Ромашка» +4050,00грн., кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт щодо 

заміни частини віконних блоків у будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок)  

«Веселка» +2700,00 грн., кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт щодо 
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заміни частини віконних блоків у будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок)  

«Берізка» +2700,00 грн. та проведення інженерно-геодезичних робіт для капітального 

ремонту стадіону в селі Благодатне, площа Свободи, 2-Г, Золотоніської територіальної 

громади, Золотоніського району, Черкаської обл." +30307,00 грн.); 

за рахунок зменшення видатків розвитку (передача із загального фонду до 

бюджету розвитку) по КПВКВМБ 0611171 “Співфінансування заходів, що реалізуються 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів” в сумі - 102091,00 грн. (Співфінансування 

проєкту  “Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по 

вул. Благовіщенській,96-А в м. Золотоноша Черкаської області»за бюджетною програмою 

«Спроможна школа для кращих результатів»). 

2.11. За зверненням головного розпорядника коштів відділу культури здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

 збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 1014030 

“Забезпечення діяльності бібліотек” у сумі + 13400,00 грн. (КЕКВ 2120 «Нарахування  на 

оплату праці»); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКВМБ 

1011080 “Надання спеціальної освіти мистецькими школами” в сумі - 13400,00 грн. 

(КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці»). 

2.12. За зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН здійснити 

перерозподіл в межах річних призначень, а саме: 

 збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКВМБ 0813160 

“Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги” у сумі + 10000,00 грн. 

(Інші виплати населенню); 

за рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по КПВКВМБ 

0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі - 

10000,00 грн. (Відшкодування витрат на придбання дизельного палива). 

 

ІІI. Зміни в міжсесійний період за рахунок трансфертів: 
3.1. Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 27.08.2021 № 450 та за 

зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти збільшити річні призначення 

загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41051400 

„Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

„Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” в сумі 

+222286,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по відділу освіти по 

КПКВКМБ 0611182 „Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам” в сумі +222286,00 грн. 

3.2. Відповідно до довідки Золотоніського управління Державної казначейської 

служби України Черкаської області від 31.08.2021р. та за зверненням головного 

розпорядника коштів УЖКГ збільшити річні призначення загального фонду з державного 

бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41032300 „Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток 

об’єктів соціально–культурної сфери” в сумі + 35000000,00 грн. та збільшити видатки 

розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) по КПКВКМБ 1217380 

“Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету” в 

сумі + 35000000,00 грн. („Реконструкція самоплинного та напірного колекторів 

водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області” ІІ черга, в т.ч. 

здійснення авторського та технічного нагляду, коригування проектно – кошторисної 

документації і проходження експертизи  проектно – кошторисної документації). 

3.3 Відповідно до розпорядження Черкаської ОДА від 03.09.2021 № 467 та за 

зверненням головного розпорядника коштів УП та СЗН збільшити річні призначення 

загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 

„Інші субвенції з місцевого бюджету (Компенсійні виплати особам з інвалідністю на 
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бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування)” в сумі + 1299,00 грн. та збільшити видатки споживання загального 

фонду по УП та СЗН по КПКВКМБ 0813171 „Компенсійні виплати особам з інвалідністю 

на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне 

обслуговування”  в сумі + 1299,00 грн. 

3.3 Відповідно до довідки департаменту будівництва Черкаської ОДА від 

09.09.2021 № 150С/1 та за зверненням головного розпорядника коштів відділу освіти 

збільшити річні призначення спеціального фонду з обласного бюджету місцевим 

бюджетам по коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету (“Капітальний 

ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. Благовіщенській, 

96-А в м. Золотоноша Черкаської області»за бюджетною програмою „Спроможна школа 

для кращих результатів”)” в сумі + 100000,00 грн. та збільшити видатки споживання 

спеціального фонду по відділу освіти по КПКВКМБ 0611171 „Співфінансування заходів, 

що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми „Спроможна школа для кращих результатів”  в сумі + 100000,00 грн. 

 

ІV. Зміни за рахунок трансфертів: 

4.1 Відповідно до довідки Золотоніського управління Державної казначейської 

служби України Черкаської області від 24.09.2021р. № 60 та за зверненням головного 

розпорядника коштів відділу освіти збільшити річні призначення загального фонду з 

державного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41032700 „Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для 

кращих результатів»” в сумі + 3750900,00 грн. та збільшити видатки розвитку (передача із 

загального фонду до бюджету розвитку) по КПКВКМБ 0611172 “Виконання заходів в 

рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” в сумі + 3750900,00 грн. 

(“Капітальний ремонт по заміні віконних та частини дверних блоків ЗОШ №6 по вул. 

Благовіщенській,96-А в м. Золотоноша Черкаської області»за бюджетною програмою 

«Спроможна школа для кращих результатів»). 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                           Олена КОВАЛЕНКО 


