
ПРОЕКТ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проекту рішення сесії міської ради "Про внесення змін до рішення сесії об’єднаної 

територіальної громади  № 2-19 від 22.12.2017 на 2018  рік " (з урахуванням змін). 

  

                                              I.ДОХОДИ 
Дохідну частину  бюджету об’єднаної територіальної громади пропонується збільшити  

по загальному фонду на  195000 тис. грн. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету ,що утворився на кінець 2017 

року(код доходу 41054100); 

II. ВИДАТКИ  

                                          2.1. Загальний фонд 
 

Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів: 

       Зменшити обсяги фінансування на суму 290999 грн.а саме: 

            -по Наданні дошкільної освіти  (КПКВ 0611010) на суму 244000 грн.; 

                   КЕКВ 2111  (оплата праці) -                                      -200000 грн.; 

                   КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату )       -44000 грн. 

       

             -по Забезпеченні діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВ 0611161)  

                     КЕКВ 2274 (оплата природного газу)     на суму  -46999 грн. 

 

      Збільшити обсяги фінансування на суму 290999 грн.,а саме : 

-по Наданні позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із 

позашкільної роботи з дітьми (КПКВ 0611090)    КЕКВ 2274  на суму  26999 грн.; 

-по «Наданні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами» (КПКВ 0611020) КЕКВ 2274 на суму 20000 грн. 

                 -по Забезпеченні діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВ 0611161) на 

суму 244000 грн: 

                     КЕКВ 2111  (оплата праці) -                                      +200000 грн.; 

                     КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату )       +44000 грн. 

       

 

Спеціальний фонд 
        Запланований обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік збільшити по спеціальному 

фонді в цілому на загальну суму 747251 грн. з яких:  

 

             Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджет 

розвитку (спеціального фонду) за рахунок надходження  субвенцій з державного бюджету ,а 

саме; 

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету ,що утворився на кінець 2017 року  по Організації благоустрою 

населених пунктів (КПКВ 0216030) КЕКВ 3110 на суму 195000 для придбання автобуса;   

 Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) за рахунок вільного залишку загального фонду станом на 

01.01.2018 року на суму 552251 а саме: 

           -по Наданні позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми (КПКВ 0611090)   КЕКВ 3132  на суму 40000 грн. для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення 

Кам’янського будинку творчості дітей та юнацтва.; 

 



-по Благоустрою міст,сіл,селищ (КПКВ 0216030) КЕКВ 3110 на 1950 грн.сума 

співфінансування для придбання автобуса; 

           -по Охороні та раціональному використання природних ресурсів (КПКВ 0218311) 

КЕКВ 3132 на суму 510301 грн. для оплати за проектно –вишукувальні роботи по 

«Капітальному ремонту. Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного та 

санітарного стану р.Тясмин в межах м.Кам’янка Черкаської області; 

 

 

Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів: 

            Для забезпечення видатків по Наданні дошкільної освіти  (КПКВ 0611010) здійснити 

перерозподіл коштів, а саме зменшити обсяг  фінансування виділених  згідно рішення сесії від 

22.12.2017 року №2-19  по КЕКВ 3132 на суму 150000 грн. передбачених для проведення 

капітального ремонту та збільшити видатки по КЕКВ 3110 на суму 150000 грн. для придбання 

основних засобів.  

 

       

                 Начальник відділу фінансів             Н.С.Рожко 

 
          


