
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пояснювальна записка 

 
до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 23.12.2016 № 11-2/VIІ „Про обласний бюджет на 2017 рік”» 
 

1. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 441-р «Про 
перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2017 році» обласному 
бюджету передбачено 807,8 тис. грн. відповідної субвенції з державного бюджету. 

У зв’язку з цим збільшуються доходи загального фонду обласного бюджету (код 
доходів 41035400) та видатки споживання загального фонду Управлінню освіти і науки 
облдержадміністрації на 807,8 тис. грн. по КПКВК 10 1 8630 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами». Відповідно до звернення Управління освіти і науки 
облдержадміністрації у зв'язку із зміною контингенту учнів загальноосвітніх шкіл з 1 
вересня 2017 року кошти субвенції залишаються нерозподіленими в обласному бюджеті 
до остаточного з'ясування контингенту учнів означеної категорії. 

2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 458-р «Про 
перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання 
ангіографічного обладнання у 2017 році» обласному бюджету передбачено 
6 754,4 тис. грн. відповідної субвенції з державного бюджету. 

У зв’язку з цим збільшуються доходи загального фонду обласного бюджету (код 
доходів 41033500) та видатки розвитку (бюджет розвитку) спеціального фонду 
Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації на 6 754,4 тис. грн. по КПКВК 
14 1 2030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню». 

3. За рахунок субвенцій з Черкаського міського, Канівського, Лисянського, 
Тальнівського, Христинівського, Чигиринського та Шполянського районних 
бюджетів та бюджетів Мокрокалигірської, Стеблівської та Набутівської об’єднаних 
територіальних громад у сумі 2 702,930 тис. грн. збільшуються доходи обласного 
бюджету по коду 41035000 "Інші субвенції" (1 709,530 тис. грн. по загальному фонду та 
993,4 тис. грн. по спеціальному фонду (бюджету розвитку)). 

Кошти спрямовуються: 
Ø 459,530 тис. грн. Управлінню транспорту, дорожнього господарства та 

оборонно-промислового комплексу облдержадміністрації по КПКВК 65 1 6650 
“Утримання та розвиток інфраструктури доріг” (загальний фонд) на виконання обласної 
програми фінансування ремонту доріг загального користування державного і місцевого 
значення, які проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої 
інфраструктури на 2016-2018 роки; 
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Ø 1 250,0  тис. грн. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації (загальний фонд), з них 1 000,0  тис. грн. по КПКВК 11 1 5011 
«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на 
реалізацію заходів Програми розвитку футболу в Черкаській області на 2012-2020 роки 
та 250,0 тис. грн. по КПКВК 11 1 5032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» на реалізацію заходів Програми 
розвитку фізичної культури та спорту в області на 2016-2020 роки (фінансова підтримка 
КДЮСШ "Спартак" ЧООФСТ "Спартак"); 
Ø 693,4 тис. грн. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (видатки 

розвитку (бюджет розвитку) спеціального фонду), в т.ч. 310,0 тис. грн. по 
КПКВК 14 1 2110 «Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню» на 
придбання спеціалізованого автомобіля класу «В» для обслуговування населення 
відповідної територіальної одиниці для КУ «Обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» та 383,4  тис. грн. по 
КПКВК 14 1 2030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню», з них 
159,2 тис. грн. на придбання ангіографічного обладнання та проведення капітального 
ремонту приміщень Черкаського обласного кардіологічного центру, 154,0 тис. грн. на 
придбання обладнання для обласних закладів охорони здоров’я, 70,2 тис. грн. на 
створення мережі профілактичних скринінгових центрів «Здоров’я жінки» на базі 
медичних установ області; 
Ø 300,0 тис. грн. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації по 

КПКВК 10 1 1220 "Інші освітні програми" на покращення матеріально-технічної бази 
інноваційних шкіл Черкащини (закупівля сучасних засобів навчання (навчальні кабінети 
фізики, біології та хімії). 

4. По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації для заготівлі овочів та 
фруктів для Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з 
поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської 
обласної ради перерозподіляються видатки споживання загального фонду у сумі 
98,0 тис. грн. з КПКВК 10 1 1070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами 
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» на 
КПКВК 10 1 1080 «Надання загальної середньої освіти  загальноосвітніми 
спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і 
курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і 
спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою». 

5. Збільшуються призначення Департаменту фінансів облдержадміністрації на 
15,0 тис. грн. для надання субвенцій місцевим бюджетам області на соціально-
економічний розвиток регіонів (КПКВК 76 1 8800 «Інші субвенції»). 

6. Відповідно до звернення Білозірської сільської ради уточняється назва об’єкту, 
який буде реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам області на соціально-економічний розвиток регіонів (додаток 5.1 до проекту 
рішення). 

ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 

1. По Обласній державній адміністрації враховано зміни відповідно до 
розпорядження обласної державної адміністрації від 10.07.2017 №380 „Про перерозподіл 
видатків бюджету“. 
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2. По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації враховано зміни 
відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації від 23.06.2017 №351 „Про 
розподіл міжбюджетних трансфертів“ та від 21.06.2017 №340 „Про перерозподіл 
видатків“. 

3. По Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 
враховані зміни відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 
07.07.2017 №375 „Про перерозподіл видатків бюджету“. 

4. По Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації враховано зміни 
відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації від 23.06.2017 №349 „Про 
розподіл міжбюджетних трансфертів“ та від 23.06.2017 № 350 „Про перерозподіл 
видатків бюджету“. 

5. По Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 
враховано зміни відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації 
від 20.06.2017 № 337 „Про розподіл міжбюджетних трансфертів“ та від 23.06.2017 № 352 
„Про перерозподіл видатків бюджету“. 

6. По Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації враховано зміни відповідно до 
розпоряджень обласної державної адміністрації від 13.06.2017 № 324 та від 21.07.2017 
№420 „Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання 
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв 
Черкаської області на 2017 рік“, від 20.06.2017 № 336 „Про розподіл міжбюджетних 
трансфертів“, від 22.06.2017 № 347 та від 10.07.2017 №379 „Про перерозподіл видатків“. 

7. По Управлінню транспорту, дорожнього господарства та оборонно-
промислового комплексу облдержадміністрації враховано зміни відповідно до 
розпорядження обласної державної адміністрації від 07.07.2017 №376 „Про розподіл 
міжбюджетних трансфертів“. 

8. По Департаменту фінансів облдержадміністрації враховано зміни відповідно 
до розпоряджень обласної державної адміністрації від 15.06.2017 №328, від 21.06.2017 
№339, від 27.06.2017 № 359, від 06.07.2017 № 373 та від 19.07.2017 № 415 „Про 
перерозподіл субвенції з державного бюджету“; від 15.06.2017 № 329, від 21.06.2017 
№341, від 04.07.2017 № 370 та від 07.07.2017 №374 „Про розподіл субвенції з 
державного бюджету“; від 10.07.2017 №378 „Про перерозподіл видатків“; від 11.07.2017 
№ 387 „Про виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету“. 

 
 
 
 
 

Директор Н. Кравченко 


