
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пояснювальна записка 
 

до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 
від 29.12.2015 № 2-3/VIІ „Про обласний бюджет на 2016 рік”» 

 
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 707 

„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 
№ 727“ з державного бюджету Черкаській області надано 62 408,7 тис. грн. 
стабілізаційної дотації. У зв’язку з цим, в зазначеному обсязі збільшуються доходи 
загального фонду обласного бюджету по коду 41020600 «Стабілізаційна дотація». 

Розподіл цих коштів здійснено розпорядженнями обласної державної 
адміністрації від 20.10.2016 № 530 та від 09.11.2016 № 590 відповідно до пункту 3 
Порядку та умов надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 
№ 727, з метою покриття диспропорцій, які виникли у зв’язку із запровадженням нової 
моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами: для 
забезпечення коштами видатків на функціонування установ, що надають послуги 
жителям Черкаської області, забезпечення потреби на утримання професійно-
технічних навчальних закладів, які відповідно до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» передані до бюджетів міст обласного значення, на 
часткову компенсацію втрат доходів районних бюджетів, де утворилися об'єднані 
територіальні громади, на вирівнювання диспропорцій в дохідній частині місцевих 
бюджетів (бюджетам, у яких надходження податку на доходи фізичних осіб на 1 
жителя менші за аналогічний середній показник у таких бюджетах) та на підтримку 
бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

Кошти дотації, визначені для обласного бюджету у сумі 24 320,7 тис. грн., 
розподіляються для забезпечення виплати заробітної плати та розрахунків за 
комунальні послуги та енергоносії по установах освіти та охорони здоров’я: 

10 996,5 тис. грн. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, з них: 
3 102,434 тис. грн. по КТКВ 070301 "Загальноосвітні школи-інтернати, 

загальноосвітні санаторні школи-інтернати"; 
149,008 тис. грн. по КТКВ 070303 "Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, 

прийомні сім'ї)"; 
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4 319,697 тис. грн. по КТКВ 070304 "Спеціальні загальноосвітні школи-
інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому 
розвитку"; 

425,361 тис. грн. по КТКВ 070307 "Загальноосвітні спеціалізовані школи-
інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої 
підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, 
ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою"; 

3 000,0  тис. грн. по КТКВ 070501 "Професійно-технічні заклади освіти". 
13 324,2  тис. грн. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, з них: 
4 231,3  тис. грн. по КТКВ 080101 "Лікарні"; 
5 042,9  тис. грн. по КТКВ 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані 

заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні 
частини тощо, що мають ліжкову мережу)"; 

4 050,0 тис. грн. по КТКВ 080209 "Станції швидкої та невідкладної медичної 
допомоги". 

 
2. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 13.10.2016 № 444 

«Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад і відповідних  сільських, селищних, міських голів 
18 грудня 2016 року та  виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців 
списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів» 
обласному бюджету передбачена субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів у сумі 835,4 тис. грн. 

Дана субвенція врахована в обласному бюджеті відповідно до розпорядження 
обласної державної адміністрації від 03.11.2016 № 570 „Про розподіл субвенції з 
державного бюджету“. Збільшуються доходи загального фонду обласного бюджету на 
835,4 тис. грн. (код доходів 41037000) та відповідно видатки по Департаменту 
фінансів облдержадміністрації (КТКВ 250388 " Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів  місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів") для перерахування Корсунь-Шевченківському 
(436,6 тис. грн.) та Тальнівському (398,8 тис. грн.) районам відповідно до 
вищезазначеної постанови ЦВК. 

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 755 
«Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 
червня 2016 р. № 395» обласному бюджету передбачено 10 000,0  тис. грн. субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій. 

Дана субвенція врахована в обласному бюджеті відповідно до розпорядження 
обласної державної адміністрації від 17.11.2016 № 620. Збільшуються доходи 
загального фонду обласного бюджету на 10 000,0  тис. грн. (код доходів 41034500) та 
відповідно видатки загального фонду по головному розпоряднику коштів 
Департаменту фінансів облдержадміністрації (КТКВ 250366) для перерахування 
місцевим бюджетам області відповідно до вищезазначеної постанови (додаток 12 до 
рішення).  



3 

4. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 
823-р «Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення державних програм соціального захисту у 2016 році» збільшується на 
2 238,6 тис. грн. обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу та зменшується на 23 000,2 тис. грн. 
обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот. 

Перерозподіл субвенцій здійснено з урахуванням потреби в коштах для 
забезпечення проведення видатків у 2016 році у нарахованих місцевими органами 
соціального захисту населення обсягах пільг, субсидій, компенсацій  за пропозицією 
Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 

У зв'язку з цим по обласному бюджету доходи загального фонду та відповідно 
видатки збільшуються по коду доходів 41031000 і КТКВ 250330 (головний 
розпорядник коштів Департамент фінансів облдержадміністрації) на 2 238,6  тис. грн. 
та зменшуються по коду доходів 41030800 і КТКВ 250328 (головний розпорядник 
коштів Департамент фінансів облдержадміністрації) на 23 000,2 тис. грн. 

5. Для забезпечення виплат соціальної державної допомоги у нарахованих 
місцевими органами соціального захисту населення обсягах здійснюється 
перерозподіл між місцевими бюджетами субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною“ (КТКВ 250376, 
головний розпорядник коштів Департамент фінансів облдержадміністрації). 

6. За рахунок субвенцій з Золотоніського, Уманського та Христинівського 
районних бюджетів у сумі 445,128 тис. грн. збільшуються доходи обласного бюджету, 
а саме: 

433,828 тис. грн. доходи бюджету розвитку (код 41030400 "Субвенція з інших 
бюджетів на виконання інвестиційних проектів"); 

11,3 тис. грн. доходи бюджету розвитку (код 41035000 "Інші субвенції"). 
Кошти спрямовуються: 
433,828 тис. грн. Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства облдержадміністрації (видатки розвитку 
(бюджет розвитку) спеціального фонду) по КТКВ 150101 "Капітальні вкладення", в 
т.ч.: 

315,287 тис. грн. на співфінансування проектів, що фінансуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, з них 275,0 тис. грн. – «Будівництво 
мереж водопостачання в с. Сичівка Христинівського району Черкаської області» та 
40,287 тис. грн. – «Капітальний ремонт з утеплення та оздоблення школи с.Зорівка 
Золотоніського району»; 
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118,541  тис. грн. на об’єкт „Школа с. Родниківка Уманського району (добудова) 
на виконання рішення Господарського суду Черкаської області у справі від 21.07.2015 
№ 925/1109/15”; 

 
11,3 тис. грн. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, для 

придбання відеолапароскопічної стійки з набором ендоскопічних інструментів КЗ 
«Черкаська обласна лікарня ЧОР» (видатки розвитку (бюджет розвитку) спеціального 
фонду по КТКВ 080101 "Лікарні"). 

7. Збільшуються призначення головним розпорядникам коштів обласного 
бюджету на наступні цілі: 

2 267,460 тис. грн. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації, в т.ч.  

1 797,460 тис. грн. по КТКВ 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл" для замовлення та оплати виготовлення проектно-
кошторисної документації, з них «Реконструкція нежитлового приміщення обласної 
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з 
добудовою двоповерхового спортивного залу» – 723,975 тис. грн. та «Будівництво 
плавального басейну обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву» – 1 073,485  тис. грн.; 

250 тис. грн. по КТКВ 130104 "Видатки на утримання центрів з інвалідного 
спорту і реабілітаційних шкіл" (144,4  тис. грн. – придбання пневматичної гвинтівки та 
105,6  тис. грн. – придбання електронної мішені для обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи для інвалідів)  

150,0 тис. грн. по КТКВ 130114 "Забезпечення підготовки спортсменів вищих 
категорій школами вищої спортивної майстерності" для придбання електронної 
системи для суддівства; 

50,0 тис. грн. по КТКВ 130203 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості)" для забезпечення проведення навчально-
тренувальних занять з плавання спортсменів Обласної комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи Черкаського фізкультурно-спортивного товариства «Спартак»; 

20,0 тис. грн. по КТКВ 130106 "Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту" на придбання комплектів змагальної 
екіпіровки для спортсменів обласної федерації Таеквондо ІТФ. 

 
2 959,416 тис. грн. Департаменту містобудування, архітектури, будівництва 

та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, в т.ч.  
2 500,0  тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації та 

отримання експертного звіту по об’єкту «Реконструкція КП «Аеропорт Черкаси» 
Черкаської обласної ради» (КТКВ 150101 "Капітальні вкладення"); 

289,416  тис. грн. на завершення будівельних та пусконалагоджувальних робіт по 
об’єкту «Технічне переоснащення перинатального центру КЗ „Черкаська обласна 
лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси» (КТКВ 150101 
"Капітальні вкладення");  
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170,0 тис. грн. на оплату теплопостачання для завершення будівництва 
перинатального центру КЗ „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по 
вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси (КТКВ 250404 "Інші видатки"). 

 
199,0 тис. грн. Управлінню цивільного захисту облдержадміністрації на 

придбання компресору повітря високого тиску для Комунальної водолазно-
рятувальної рятувальної служби Черкаської обласної ради (КТКВ 210110 "Заходи з 
організації рятування на водах"). 

 
8. По Управлінню транспорту, дорожнього господарства та оборонно-

промислового комплексу облдержадміністрації вносяться зміни відповідно до 
розпоряджень обласної державної адміністрації від 07.11.2016 № 581 та від 09.11.2016 
№ 589 “Про розподіл міжбюджетних трансфертів” для забезпечення реалізації 
Обласної програми фінансування ремонту доріг державного значення, які проходять 
територією Черкаської області. 

9. По Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 
відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 09.11.2016 № 592 
«Про перерозподіл видатків бюджету» у межах загального обсягу бюджетних 
призначень здійснюється перерозподіл видатків для надання субвенції бюджету 
м. Черкаси для облаштування медико-відновлюваного центру на території КП 
«Центральний стадіон». 

Також, для оплати виготовлення проектно-кошторисної документації на систему 
опалення у Черкаському обласному центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» по КТКВ 130115 "Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури" 
зменшуються видатки споживання загального фонду на 43,2 тис. грн. та відповідно 
збільшуються видатки розвитку (бюджет розвитку) спеціального фонду. 

10. По Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації враховані зміни 
відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 09.11.2016 № 593 
«Про перерозподіл видатків бюджету». Також в межах загального обсягу бюджетних 
призначень, передбачених головному розпоряднику коштів, перерозподіляються кошти 
обласного бюджету, медичної субвенції та залишку медичної субвенції для 
забезпечення ряду потреб закладів охорони здоров'я у оновленні матеріально-технічної 
бази, сталого функціонування закладів та з метою підготовки до опалювального 
періоду. 

11. По Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
враховані зміни відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації від 
07.11.2016 №№ 584 та 585 “Про перерозподіл видатків бюджету”. 

Перерозподіляються видатки у сумі 300,0 тис. грн. для виплати одноразової 
грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. (п’ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, 
смерть яких пов’язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах 
України, а також членам сімей осіб, загибель (смерть) яких пов'язана з виконанням 
обов'язків військової служби або з проходженням військової служби в особливий 
період (КТКВ 250380 "Інші субвенції"). 
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В межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному 
розпоряднику коштів, перерозподіляються кошти обласного бюджету для забезпечення 
належних умов перебування підопічних в інтернатних закладах. 

12. По Управлінню культури облдержадміністрації перерозподіляються 
видатки у межах загального обсягу бюджетних призначень для забезпечення виплати 
заробітної плати працівникам установ культури у межах діючого законодавства, 
оновлення експозицій музеїв та заповідників, проведення культурно-мистецьких 
проектів та здійснення поточних видатків. 

13. По Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства обласної державної адміністрації враховані зміни 
відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 08.11.2016 № 587 “Про 
розподіл міжбюджетних трансфертів та внесення змін до переліку об’єктів”. 

Ø З метою відшкодування відсотків банку за отриманими кредитами 
населення та ОСББ на енергозберігаючі заходи відповідно до розпорядження обласної 
державної адміністрації 17.11.2016 № 619 здійснюється частковий розподіл субвенції 
місцевим бюджетам на виконання Програми підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області у сумі 30,45  тис. грн. з них  

12,138 тис. грн. – Катеринопільський район; 
10,200 тис. грн. – Маньківський район; 
8,112 тис. грн. – Чорнобаївський район. 
Ø Враховуючи звернення Департаменту містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, 
збільшуються видатки спеціального фонду на виконання обласної цільової програми 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім” на 2016-2020 
роки (КТКВ 250911) на 380,0 тис. грн. за рахунок повернення кредитів, наданих у 
минулі роки. 

Ø За рахунок зменшення видатків споживання загального фонду по 
Управлінню культури облдержадміністрації (КТКВ 110102 "Театри") у сумі 
82,841 тис. грн.  збільшуються видатки розвитку (бюджет розвитку) спеціального 
фонду Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації на 32,841 тис. грн. (КТКВ 150101 
"Капітальні вкладення") по об’єкту «Реконструкція Черкаського академічного 
обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка по бульв. 
Шевченка, 234, у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в приміщенні 
театру» для повного розрахунку з генеральною проектною організацією та 
50,0 тис. грн. по об’єкту «Реконструкція Черкаської обласної філармонії по вул. 
Хрещатик, 196 в м. Черкаси» для виготовлення та встановлення декоративних ваз на 
фасадній частині даху. 

14. Враховуючи звернення головного розпорядника коштів – Управління 
цивільного захисту облдержадміністрації зменшуються видатки споживання 
загального фонду на 29,820 тис. грн., передбачені на виконання обласної комплексної 
програми «Турбота» на 2014 – 2020 роки. 

15. По Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації 
здійснюється перерозподіл з капітальних на поточні видатки субвенції з обласного 
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бюджету Шполянському районному бюджету в сумі 6,4 тис. грн. на виконання 
Програми "Впровадження в Черкаській області проекту Європейського Союзу (ЄС) та 
Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду, фаза - ІІІ" на 2016-2018 роки" (КТКВ 250380 "Інші 
субвенції").  

16. По Департаменту фінансів обласної державної адміністрації враховані 
зміни відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації від 07.11.2016 
№ 583 “Про перерозподіл субвенції з державного бюджету” та від 09.11.2016 № 591 
“Про перерозподіл субвенції з обласного бюджету”.  

17. Відповідно до звернень депутатів обласної ради, районних державних 
адміністрацій та органів місцевого самоврядування, уточнюються назви (додаток 1 та 
2 до пояснювальної записки), здійснюється спрямування додаткових коштів (за 
пропозиціями депутатів обласної ради) та перерозподіл (між видатками споживання та 
розвитку спеціального фонду) у межах загального обсягу окремих субвенцій з 
обласного бюджету місцевим бюджетам області на соціально-економічний розвиток 
регіонів та екологічні видатки (додаток 5.1 та 5.2 проекту рішення). 

18. Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 20.10.2016 № 531 
“Про виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету”: 

зменшуються на 200,0 тис. грн. видатки резервного фонду обласного бюджету 
(КТКВ 250102 “Резервний фонд”, Департамент фінансів облдержадміністрації); 

збільшуються видатки розвитку (бюджет розвитку) спеціального фонду на 
200 тис. грн. Департаменту фінансів облдержадміністрації (КТКВ 250380 "Інші 
субвенції"), для надання субвенції Маньківському районному бюджету на запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, пов’язаної 
з аварійним станом фундаменту будівлі Маньківського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія”. 

 
 

 
 
 

Директор Н. Кравченко 



грн.

Депутат /
об'єднання депутатів

1 Галушко Валентин Миколайович Городищенський р-н Придбання костюмів та музичної апаратури для В'язівського СЦКД Городищенського району 
Черкаської області +25 000 

2 Галушко Валентин Миколайович Городищенський р-н Придбання костюмів та музичної апаратури для Хлистунівського СЦКД Городищенського району 
Черкаської області +25 000 

3 Зуєнко Володимир Лаврентійович Корсунь-Шевченкiвський 
р-н

Придбання кардіографів для Корсунь-Шевченківської центральної районної лікарні -10 260 

4 Зуєнко Володимир Лаврентійович Корсунь-Шевченкiвський 
р-н

Придбання комп'ютерної техніки для загальноосвітньої школи №5 м. Корсунь 
Шевченківський

+10 260 

5 Мушієк Михайло Григорович м. Черкаси Придбання апарату терапії електросном Нейросон для комунального некомерційного підприємства 
"Перша Черкаська міська лікарня" Черкаської міської ради +11 030 

6 Павленко Іван Федорович м. Ватутiне Придбання медичного обладнання та комп'ютерної техніки для  Ватутінської міської лікарні +2 521 -2 521 

7
Павличук Володимир 
Миколайович Лисянський р-н Придбання вхідних металевих дверей для Рубаномостівського будинку культури, Рубаномостівська 

сільська рада Лисянського району +6 500 -6 500 

8 Тарасенко Валентин Петрович Звенигородський р-н Поліпшення матеріально-технічної бази терапевтичного відділеня №2 Звенигородської центральної 
районної лікарні с. Моринці +10 000 

Додаток 1

Подавач пропозиції
Спеціальний 

фонд
(капітальні 
видатки)

до пояснювальної записки від  18.11.2016 № 03-02-07
до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради

від 29.12.2015 № 2-3/VІI „Про обласний бюджет на 2016 рік”»

№ Бюджет-отримувач Назва об'єкта

Зміни та доповнення до розподілу бюджетних коштів депутатами Черкаської обласної ради

Загальний 
фонд

(поточні 
видатки)



грн.

Депутат /
об'єднання депутатів

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

1
Волкович Володимир 
Миколайович м.Канів

Забезпечення екологічно безпечного зберігання, оброблення, утилізації і захоронення відходів на 
міському звалищі побутових відходів КП ''ЖЕК'' на території Бобрицької сільської ради с. Бобриця 
Канівського району (електропостачання звалища)

-50 000 

2
Волкович Володимир 
Миколайович м.Канів Забезпечення екологічно безпечного збирання та зберігання відходів (придбання контейнерів для 

збору твердих побутових відходів для м.Канів) +50 000 

3 Лошков Олександр Геннадійович Золотоніський район Будівництво каналізаційної насосної станції паталого-анатомічного відділення Золотоніської 
центральної районної лікарні -21 354 

4 Лошков Олександр Геннадійович Золотоніський район Забезпечення екологічно безпечного збирання та зберігання відходів (придбання контейнерів для 
збору твердих побутових відходів для Золотоніської центральної районної лікарні) +21 354 

5
Павличук Володимир 
Миколайович Лисянський район

Коригування проектно-кошторисної документації ''Розчистка русла для підтримки сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річки Босівка в адміністративних межах Босівської 
сільської ради Лисянського району''

-10 000 

6
Павличук Володимир 
Миколайович Лисянський район Здійснення заходів з озеленення с. Босівка Лисянського району +10 000 

7
Рибченко Олександр 
Володимирович Городищенський район Виготовлення паспорта на ставки в с. Товста Городищенського району Черкаської області -50 000 

8
Рибченко Олександр 
Володимирович Городищенський район Паспортизація, проведення геодезичних робіт та розчищення ставка    в с. Товста Городищенського 

району Черкаської області +50 000 

9
Депутатська фракція Партії 
''Відродження'' м.Умань Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м.Умань Черкаської 

області -100 584 

10
Депутатська фракція Партії 
''Відродження'' обласний бюджет Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м.Умань Черкаської 

області +100 584 

Спеціальний фонд
Всього, в т.ч.

Додаток 2
до пояснювальної записки від  18.11.2016 № 03-02-07

до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 29.12.2015 № 2-3/VІI „Про обласний бюджет на 2016 рік”»

Зміни та доповнення до розподілу бюджетних коштів депутатами Черкаської обласної ради

№

Подавач пропозиції

Бюджет-отримувач Назва об'єкта
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