
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  2098408 грн. а саме: 

 -  в сумі 2038408 грн. за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету до плану за 

підсумками І кварталу (133,12%). 

            -   в сумі 60000 грн. за рахунок інших субвенцій з місцевого бюджету (код доходу 41053900). 

 

II. ВИДАТКИ 

2.1. Загальний фонд 
      Запланований обсяг видатків по загальному фонду на 2018 рік збільшити на  2261228 грн. з 

яких:  

Зміни внесені за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету ОТГ  в сумі 2038408 

грн.,в т.ч. загальний фонд -949142 грн.,передано до бюджету розвитку-1089266  грн. 

      Запланований обсяг видатків по загальному фонду на 2018 рік збільшити на  949142 грн.  в т.ч.:  

 -по Наданні дошкільної освіти  (КПКВ 0611010) на суму 21338 грн. КЕКВ 2210 на протипожежні 

засоби; 

  -по «Наданні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» (КПКВ 

0611020) суму 379293 грн.,в т.ч; 

         КЕКВ 2111 (заробітна плата)  на суму 94214 грн.(на оплату праці сестрам медичним );                                

          КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) на суму 20728 грн.;  

          КЕКВ 2210 (предмети,матеріали,обладнання та інвентар) на суму 264351 грн.(в т.ч.39151 

грн. на протипожежні засоби); 

 -по «Наданні спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими )(КПКВ 0611100) на суму 208068 грн.,в 

т.ч.; 

           КЕКВ 2210 (предмети,матеріали,обладнання та інвентар) на суму 76068 грн.(в т.ч. 8568 грн. 

на придбання протипожежних засобів); 

           КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних))на суму 132000 грн.; 

 - по Наданні позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи 

з дітьми (КПКВ 0611090) 5959 грн. КЕКВ 2210 на протипожежні засоби; 

 - по «Методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів» (КПКВ 0611150) на суму 10000 

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

 - по «Забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти» (КПКВ 0611161) суму 102646 грн. 

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)(в т.ч. 2646 грн. на придбання 

протипожежних засобів); 

 -по «Забезпеченню діяльності бібліотек»(КПКВ 0614030) на суму 27773 грн. КЕКВ 2210 

(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)( в т.ч. 7773 грн. на придбання протипожежних 

засобів); 

- по «Забезпеченню діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля  та інших 

клубних закладів»(КПКВ0614060)на суму 16730 грн. КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання       

та інвентар) (в т.ч. 13230 грн. на придбання протипожежних засобів); 

- по «Утриманню та навчально-тренувальній роботі комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» (КПКВ 0615031)на суму 1335 грн. КЕКВ 2210  грн. на придбання протипожежних засобів); 

- по «Інших субвенціях з місцевого бюджету» (КТКВ 0219770) КЕКВ 2620 на суму 176000 грн. в 

т.ч; 

         -Комунальному некомерційному підприємству «Кам’янський  РЦПМСД» в сумі 176000 грн. 

для придбання обладнання,устаткування, виробів медичного призначення, ПММ та програмного 

забезпечення. 

 

 



Зміни внесені за рахунок інших  субвенцій з місцевого бюджету(за рахунок бюджету 

Михайлівської ОТГ): 

     Збільшити обсяг фінансування по Наданні позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПКВ 0611090)  на суму 60000  грн. КЕКВ 2282 

для оздоровлення дітей в таборі «Джерельце» 

 

Зміни внесені за рахунок вільного залишку загального фонду на 01.01.2018: 

  Запланований  обсяг видатків міського бюджету по загальному фонду збільшити на 162820 грн.,а 

саме: 

    - по «Інших субвенціях з місцевого бюджету» (КПКВ 0219770) КЕКВ 2620  на суму 134820грн. з 

них; 

        - Кам’янській центральній районній лікарні в сумі 100000 грн. для виплати заробітної плати; 

       - Управлінню соціального захисту населення  Кам’янської районної державної адміністрації  в 

сумі 34820 грн. з них; 

          -  7000 грн.  на виконання районної програми зайнятості населення Кам’янського району  

для оплати громадських та тимчасових робіт; 

          - 27820 грн. на виконання районної програми "Турбота"  для відшкодування санаторно-

курортного лікування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ; 

- по «Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» (КТКВ 0219800)  КЕКВ 2620 на суму 10000 грн. на фінансування 

програми «Підтримка повноважень органів державної влади Кам’янського району на 2018-2020 

рік» Управлінню соціального захисту населення  Кам’янської районної державної адміністрації 

для забезпечення видатків на поточне утримання. 

Військомат: на виконання програми «Призовна дільниця» в сумі 18000 грн. 

  

Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів: 

      Збільшити обсяги фінансування в загальному  на суму 400000 грн. за рахунок зменшення 

обсягів фінансування спеціального фонду( за рахунок коштів що передаються із загального фонду 

до бюджету розвитку),а саме: 

 -по Наданні дошкільної освіти  (КПКВ 0611010) на суму 200000 грн. КЕКВ 2240  (оплата послуг)       

для проведення поточного ремонту приміщень ДНЗ «Сонечко» с.Юрчиха; 

 -по «Наданні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» (КПКВ 

0611020) суму 200000 грн. КЕКВ 2240  (оплата послуг) для проведення поточного ремонту 

покрівлі Тимошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 

        Здійснити перерозподіл коштів в розрізі кодів економічної класифікації видатків,а саме:  

    по «Наданні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» (КПКВ 

0611020) збільшити обсяг фінансування по КЕКВ 2274(оплата природного газу)  на 5000 грн., за 

рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2210( предмети, матеріали) на 5000 грн.; 

    по Наданні позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи 

з дітьми (КПКВ 0611090) збільшити обсяг фінансування по КЕКВ 2274(оплата природного газу)  

на 10000 грн., за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2210( предмети, матеріали) на 10000 грн.; 

 

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

на суму  1089266 грн. 
        Зміни внесені за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального 

(бюджет розвитку) за рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету за перший 

квартал на загальну суму 1089266 грн., а саме: 

- по Наданні дошкільної освіти  (КПКВ 0611010) на суму 25000 грн. КЕКВ 3110 на придбання 

побутової техніки;  

-  по «Методичному забезпеченню діяльності навчальних закладів» (КПКВ 0611150) на суму 27000 

грн. КЕКВ 3110 на придбання ноутбуків та принтерів;                    

- по «Забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти» (КПКВ 0611161) на суму 115000 

грн.  КЕКВ 3110 для придбання комп’ютерної та побутової техніки; 

 - по Благоустрою міст,сіл,селищ (КПКВ 0216030) в сумі  648266 грн.. а саме 



         КЕКВ 3110 в сумі 50000 грн. для придбання камер відеоспостереження  ;  

         КЕКВ 3132 на суму  598266 грн.в т.ч.; 

          - 280222 грн. для проведення капітального ремонту вулиці Дмитра Коломійця в с.Тимошівка 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

         - 318044 грн. для проведення капітального ремонту вулиці Героїв Майдану в с.Тимошівка 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

   - по «Інших субвенціях з місцевого бюджету» (КПКВ 0219770) КЕКВ 3220 на суму 274000 грн. 

для  Комунального некомерційного підприємства «Кам’янський  РЦПМСД» для придбання 

обладнання, устаткування та комп’ютерної техніки ;  

 
Зміни внесені за рахунок перерозподілу коштів: 

     Запланований обсяг видатків, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

бюджету  ОТГ зменшити на загальну суму 400000 грн., а саме : 

     -по Наданні дошкільної освіти  (КПКВ 0611010) на суму 200000 грн. КЕКВ 3132 для 

проведення  капітального ремонту приміщень ДНЗ «Сонечко» с.Юрчиха; 

   -по «Наданні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» (КПКВ 

0611020) на суму 200000 грн. КЕКВ 3132 для проведення капітального ремонту покрівлі 

Тимошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 

  Здійснити перерозподіл коштів між кодами програмної класифікації видатків , а саме: 

      зменшити обсяг фінансування по Охороні та раціональному використанню природних ресурсів 

(КПКВ 0218311) КЕКВ 3132 на суму 364100 грн. які були виділені 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 та 

збільшити обсяг фінансування  на суму 364100 грн. а саме: 

- по Благоустрою міст,сіл,селищ (КПКВ 0216030) в сумі 64100 грн. КЕКВ3132 для 

виготовлення ПКД  та проведення робіт по «Капітальному ремонту тротуару по вул. Шевченка 

в м.Кам’янка Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської області»; 

- по «Наданні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» (КПКВ 

0611020) суму 50000 грн. для виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт покрівлі дошкільного 

навчального закладу №4 «Сонечко» ім.Софії Русової Кам’янської міської ради Черкаської 

області по вул.Декабристів, 6 в м.Кам’янка Кам’янської об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області; 
- по «Наданні загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» (КПКВ 

0611020) суму 250000 грн.,в т.ч; 

          -100000 грн. для виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт Камянської школи І-ІІІ ступенів 

№1 Кам’янської міської ради по вул.Героїв майдануро ,18 а в м. Камянка Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області; 
          -70000 грн. для виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт системи опалення  Камянської 

школи І-ІІІ ступенів №1 Кам’янської міської ради по вул. Героїв майдану ,18 а в м.Камянка 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

         -80000 грн. для виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт покрівлі  Камянської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленним вивченням окремих 

предметів  Кам’янської міської ради по вул.Героїв Майдану, 55а в м.Кам’янка Кам’янської 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

 
 

       

  Начальник відділу фінансів                                                                Н.С.Рожко 

 
          


