
  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проекту рішення сесії міської ради "Про внесення змін до рішення сесії міської ради  

№17-2/VІI від 23.12.2016 "Про міський бюджет на 2017 рік" (з урахуванням змін). 

  

                                              I.ДОХОДИ 
Дохідну частину  міського бюджету  пропонується збільшити  по загальному фонду на  

2478412 грн.,а саме: 

- в сумі 1605412 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету до 

плану  за підсумками  10 місяців(110,40 %) 

- в сумі 873000  грн. за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

(код доходу 41034500) з державного бюджету ; 

 

II. ВИДАТКИ  

2.1. Загальний фонд 

 

Зміни внесені за рахунок перевиконання дохідної частини місцевого 

бюджету  в сумі 1605412 грн.,в т.ч. загальний фонд -652000 грн.,передано до бюджету 

розвитку- 952512 грн. 

          Запланований обсяг видатків міського бюджету по загальному фонду на 2017 рік 

збільшити на  652900 грн. з яких: 

          - по організаційно, інформаційно-аналітичному  та матеріально-технічному              

забезпеченні діяльності  міської   ради (КТКВ 0170) на суму 15000 грн. КЕКВ 2240 (оплата 

послуг) на суму 15000 грн.; 

         -    по Дошкільних закладах освіти (КТКВК 1010)  на суму 300000 грн.: 

                     КЕКВ 2111 (заробітна плата)  на суму 75000 грн.;(для виплати індексації) 

                     КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) на суму 16500 грн.;  

                     КЕКВ 2210 (предмети,матеріали,обладнання та інвентар) на суму 8500 грн.; 

                     КЕКВ 2230 (продукти харчування) на суму 200000 грн. 

         -   по Благоустрою міст,сіл,селищ (КТКВ 6060) на суму 307600грн.: 

                     КЕКВ  2111  (заробітна плата)на суму 80000 грн. 

                     КЕКВ  2120 (нарахування на оплату праці)  на суму 17600 грн.; 

                     КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних))на суму 150000 грн.; 

                     КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) на суму 60000 грн.: 

          - по Інших субвенціях (КТКВК 8800 ) КЕКВ 2620 на суму 5300 грн. Кам’янському 

будинку творчості дітей та юнацтва для  придбання матеріалів  в сумі 5300 грн.  

           - по Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально –економічного та культурного розвитку регіонів (КТКВК 8370) КЕКВ 2620 на 

суму  25000 грн. для надання субвенції Управлянні соціального захисту населення на  

виконання Програми  підтримки повноважень органів виконавчої влади  на 2017р. для 

проведення поточного ремонту отмостки  цокольного приміщень; 

 

Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів:  

 
       Запланований обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік зменшити по загальному 

фонду в цілому на 100000  грн. для перерозподілу їх на бюджет розвитку спеціального 

фонду,а саме: 

- по Інших видатках (КТКВ 8600)  КЕКВ 2210  на суму 100000 грн. для 

співфінансування на  здійснення природоохоронного проекту «Облаштування притулку для 

утримання безпритульних тварин(стерилізаційно-карантинний пункт)м. Кам’янка)). 

  

 



                                                          2.2.Спеціальний фонд 

 
          Запланований обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік збільшити по спеціальному 

фонду на суму  1925512 грн.  

       Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду 

до спеціального (бюджет розвитку) за рахунок перевиконання дохідної частини 

міського бюджету збільшити  на загальну суму 952512 грн.,а саме: 

           - по Дошкільних закладах освіти (КТКВК 1010)  на суму 7000 грн. для придбання 

комп’ютерної техніки(принтер): 

          -  по Благоустрою міст,сіл,селищ (КТКВК 6060 ) КЕКВ 3132 на суму 874782 грн. в 

т.ч.; 

               -704782 грн. для проведення  капітального ремонту під’їзду до Тясминського 

каньйону по вул. Гоголя ., 

               -170000 грн. для проведення капітального ремонту тротуарів по вул. Людмили 

Борисової; 

           - по Капітальних вкладеннях (КТКВК 6310 ) КЕКВ 3210 на суму 62000 грн. для  

Кам’янського КПТМ  для придбання частини теплотраси по вул. Галі Кудрі; 

          - по Капітальних вкладеннях (КТКВК 6310 ) КЕКВ 3122 на суму 2780 грн. сума спів 

фінансування для капітального будівництва  дитячого майданчика по вул. Г.Майдану (район 

Торговиця); 

          - по (КТКВК 7470)  КЕКВ 3210 в сумі 5950 грн. для КП «Кам’янка-житло» на 

проведення капітального ремонту по заміні віконних  блоків та дверей у житлових будинках. 

 

             Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду 

до бюджет розвитку (спеціального фонду) за рахунок надходження субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій (код доходу 41034500). з державного бюджету на 

суму 873000 грн. в т.ч.; 

        - по Капітальним вкладенням (КТКВК 6310) на суму 278000 грн. КЕКВ 3122 для 

капітального будівництва дитячого майданчика по вул. Г.Майдану (район Торговиця); 

        - по (КТКВК 7470)  КЕКВ 3210 в сумі 595000 грн. для КП «Кам’янка-житло» на 

проведення капітального ремонту по заміні віконних  блоків та дверей у житлових будинках. 

 

      Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за рахунок 

перерозподілу коштів , а саме: 
     Збільшити обсяг фінансування  по Іншій  діяльності у сфері охорони навколишнього 

природного середовища (КТКВ 9140) на загальну суму 100000 грн. КЕКВ 3110(придбання 

обладнання і предметів довгострокового використання) на суму  100000 грн. для 

співфінансування на  здійснення природоохоронного проекту «Облаштування притулку для 

утримання безпритульних тварин(стерилізаційно-карантинний пункт)м. Кам’янка)). 

       

 

         

 

        Заввідділом бухгалтерського 

          обліку та звітності             Н.С.Рожко 


