
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. З метою забезпечення потреби в коштах на виплату заробітної плати 
працівникам бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету, до норм 
діючого законодавства, в тому числі в частині проведення доплати до мінімальної 
заробітної плати, виплати індексації заробітної плати, підвищення посадових окладів 
педагогічних працівників закладів та установ освіти (постанова Кабінету Міністрів 
України від 14.12.2016 № 974), підвищення посадових окладів окремих категорій 
працівників закладів та установ фізичної культури і спорту (постанова Кабінету 
Міністрів України від 12.07.2017 № 506) за рахунок розподілу вільного залишку коштів 
загального фонду збільшуються бюджетні призначення по видатках на оплату праці на 
14 768,988 тис. грн., в тому числі: 

Ø 314,088 тис. грн. – Обласній державній адміністрації (Черкаський 
обласний контактний центр); 
Ø 1 156,1 тис. грн. – Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації; 
Ø 8 006,8 тис. грн. – Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації; 
Ø 2 292,0 тис. грн. – Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації; 
Ø 2 000 тис. грн. – Департаменту культури та взаємозв’язків з 

громадськістю облдержадміністрації; 
Ø 1 000 тис. грн. – Управлінню агропромислового розвитку 

облдержадміністрації (утримання установ ветеринарної медицини). 
2. За рахунок внесення змін до доходної частини загального фонду обласного 

бюджету у сумі 32 103,0 тис. грн. та розподілу вільного залишку коштів загального 
фонду збільшуються призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету: 

2.1. Обласній раді – 1 669,0 тис. грн., в т.ч. 
Ø 1 000,0 тис. грн. по КПКВК 01 1 3400 «Інші видатки на соціальний захист 

населення» для надання одноразової грошової допомоги громадянам області депутатами 
обласної ради; 

Ø 119,0 тис. грн. по КПКВК 01 1 8600 «Інші видатки» для виплат нагородженим 
грамотою «За заслуги перед Черкащиною» та спільними грамотами Черкаської обласної 
ради та Черкаської обласної державної адміністрації; 

Ø 400,0 тис. грн. по КПКВК 01 1 7470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання» на виконання обласної програми фінансової підтримки комунальних 
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підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки для комунального 
підприємства «Управління по експлуатації Будинку Рад і об’єктів обласної комунальної 
власності» на ремонт приміщень будівлі по вул. Смілянській, 23; 

Ø 150,0 тис. грн. по КПКВК 01 1 8600 «Інші видатки» на виконання обласної 
програми фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної 
власності на 2013-2017 роки. 

2.2. Обласній державній адміністрації – 1 903,896 тис. грн., в т.ч. 
Ø 1 788,711 тис. грн. по КПКВК 03 1 8370 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів», з них: 

- 600,0 тис. грн. на виконання комплексної програми забезпечення 
техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації 
наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016 – 2020; 

- 1 188,711 тис. грн. на виконання програми підтримки діяльності органів 
виконавчої влади на 2016-2020 роки для забезпечення виплати заробітної плати по 
Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ, управлінню 
транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу, сектору 
з питань запобігань та виявлення корупції у зв’язку зі збільшенням функціональних 
повноважень та відповідної граничної чисельності працівників, оплату транспортних 
послуг та послуг з державної реєстрації права власності на нерухоме майно, 
придбання паливно-мастильних матеріалів, проведення ремонту автотранспорту; 
Ø 115,185 тис. грн. по КПКВК 03 1 8600 «Інші видатки» на проведення 

загальнодержавних та обласних заходів. 
2.3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації – 200,0 тис. грн. по 

КПКВК 10 1 8370 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів“ на виконання 
обласної програми підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області на 2015-
2019 роки (для придбання обладнання Черкаському державному технологічному 
університету). 

2.4. Управлінню у справах сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації 
565,0 тис. грн., в т.ч. 100,0 тис. грн. по КПКВК 11 1 5011 «Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» та 400,0 тис. грн. по 
КПКВК 11 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 
видів спорту» на відновлення видатків, спрямованих на забезпечення співфінансування 
проекту, який реалізовується за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку; 65,0  тис. грн. для преміювання переможців змагань «Найспортивніше село 
Черкащини» на призи обласної ради; 

2.5. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації 13 704,5 тис. грн., в т.ч.: 
Ø 6 010,0  тис. грн. на проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та 

енергоносії, з них: 
- КПКВК 14 1 2010 – 1 510,0 тис. грн. 
- КПКВК 14 1 2030 - 4 060,0 тис. грн. 
- КПКВК 14 1 2060 - 240,0 тис. грн. 
- КПКВК 14 1 2190 - 200,0 тис. грн.; 

Ø 2 205,0 тис. грн. по КПКВК 14 1 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню“, з них 715,0 тис. грн. для КЗ „Черкаська обласна дитяча лікарня“ 
на придбання медикаментів та виробів медичного призначення та проведення ремонту 
медичного обладнання; 1 490,0 тис. грн. на поліпшення матеріально-технічної бази 
Черкаської обласної лікарні; 



3 

Ø 4 700,0 тис. грн. по КПКВК 14 1 2030 „Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню“ Черкаському обласному онкологічному диспансеру для придбання 
медикаментів та виробів медичного призначення, забезпечення поточних видатків на 
виконання заходів з надання хоспісної допомоги в області та проведення перезарядки 
апарату іонізуючого випромінювання АГАТ-С; 

Ø 200,0  тис. грн. по КПКВК 1412070 „Санаторне лікування дітей та підлітків із 
соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)“ на обладнання комп’ютерного класу 
для Черкаського обласного дитячого багатопрофільного санаторію „Сосновий Бір“; 

Ø 250,0 тис. грн. по КПКВК 1412100 „Створення банків крові та її компонентів“ 
для КЗ „Черкаська обласна станція переливання крові“ на придбання аналізатора 
фотометричного імунореферентного для дослідження  СНІД та інших інфекцій, які 
передаються трансфузійним шляхом; 

Ø 25,0  тис. грн. по КПКВК 1412140 „Надання стоматологічної допомоги 
населенню“ для проведення розрахунків по комунальних послугах КЗ „Черкаська 
обласна стоматологічна поліклініка“; 

Ø 314,5  тис. грн. по КПКВК 1418800 „Інші субвенції“ на співфінансування 
видатків обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із 
трансплантованими органами на 2017-2020 роки. 

2.6. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – 
4 700 тис. грн., в т.ч.: 

Ø 1 000,0 тис. грн. по КПКВК 15 1 3400 «Інші видатки на соціальний захист 
населення» для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам області, 
переміщеним громадянам із АР Крим та східних областей України, учасникам АТО та 
членам їх сімей; 

Ø  2 000,0 тис. грн. для заготівлі овочів на осінньо-зимовий період 
будинками-інтернатами, з них 250,0 тис. грн. по КПКВК 15 1 3101 
«Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням 
місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку» та 
1 750,0 тис. грн. по КПКВК 15 1 3102 «Забезпечення соціальними 
послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної 
підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб 
життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші 
хвороби»; 

Ø 1 200,0 тис. грн. по КПКВК 15 1 3102 «Забезпечення соціальними 
послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної 
підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя 
через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби» на 
поліпшення матеріально-технічної бази інтернатних закладів системи соціального 
захисту області; 

Ø 500,0 тис. грн. на виконання обласної програми забезпечення учасників 
АТО та членів їх сімей житлом у 2015 - 2020 роках, з них 485,440 тис. грн. – на 
надання кредитів по КПКВК 15 1 8103 «Надання пільгового довгострокового кредиту 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» та 14,560 тис. грн. – на 
витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів по 
КПКВК 15 1 8108 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла». 

2.7. Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 
облдержадміністрації 6 590,0 тис. грн., в т.ч.: 
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Ø 5 000,0 тис. грн. по КПКВК 24 1 4020 «Театри» на виготовлення завіси та 

комплекту куліс для Черкаського академічного обласного українського музично-
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка; 

Ø 1 350,0 тис. грн. по КПКВК 24 1 4030 «Фiлармонiї, музичнi колективи i 
ансамблі та iншi мистецькі заклади та заходи» Черкаській обласній філармонії для 
поточного ремонту фасаду, влаштування підсвітки приміщення та придбання 
обладнання; 

Ø 150,0 тис. грн. по КПКВК 24 1 8600 «Інші видатки» на реалізацію заходів, 
передбачених програмою підтримки діяльності творчих спілок Черкаської області на 
2017-2021 роки (проект); 

Ø 20,0 тис. грн. по КПКВК 24 1 4080 «Заповідники» Державному історико-
культурному заповіднику «Трахтемирів» на оновлення матеріально-технічної бази; 

Ø 70,0 тис. грн. по КПКВК 24 1 8370 «Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів» на виконання заходів регіональної програми інформатизації 
Черкаської області на 2016-2017 роки «Електронна Черкащина»; 

2.8.  Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації – 3 073,195 тис. грн. по 
КПКВК 48 1 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» за 
об’єктами: 

Ø 73,871 тис. грн. – «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 
(виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту)»; 

Ø 75,449  тис. грн. – «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси – будівництво 
(виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту)»; 

Ø 1 800,0 тис. грн. – «Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом 
(літ S-І) під корпус № 2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. 
Мечникова, 25 в м. Черкаси»; 

Ø 250,0 тис. грн. – «Встановлення пам’ятного знаку видатним діячам культури 
Черкащини по вул. Хрещатик, 196, м. Черкаси»; 

Ø 181,283 тис. грн. – «Капітальний ремонт адміністративного приміщення 
(фондосховища) Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» у 
с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської області (на виконання рішення 
Господарського суду Черкаської області від 02.11.2015 у справі №925/1508/15)»; 

Ø 192,592 тис. грн. – «Капітальний ремонт котельні Національного заповідника 
«Батьківщина Тараса Шевченка» у с. Шевченкове Звенигородського району Черкаської 
області (на виконання рішення Господарського суду Черкаської області від 02.11.2015 у 
справі №925/1508/15)»; 

Ø 500,0 тис. грн. – «Міжселищний газопровід до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, 
Доброводи Уманського району Черкаської області (на виконання рішення 
Господарського суду Черкас якої області від 25.01.2016 у справі №925/1793/15)»; 

2.9. Управлінню цивільного захисту Черкаської обласної державної 
адміністрації – 48,0 тис. грн. по КПКВК 68 1 8600 «Інші видатки» на виконання 
обласної цільової програми "Призовна дільниця" на 2017-2019 роки для забезпечення 
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канцтоварами призовників, які перебувають на обласному збірному пункті під час 
призову до моменту відправки їх в складі команд у військові частини. 

2.10. Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації – 
430,0 тис. грн. по КПКВК 73 1 8600 «Інші видатки» на виконання обласної програми 
(проект) розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці 
Черкаської області на 2017-2020 роки (проведення щорічного Міжнародного 
інвестиційного форуму Черкаської області; впровадження промокомпанії щодо 
популяризації інвестиційного бренду області, пошуку керуючої компанії та учасників 
Індустріального парку “Золотоноша”, проведення протокольних заходів керівництва 
області з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного 
корпусу, офіційних прийомів делегацій, виготовлення та придбання сувенірної продукції 
та презентаційних матеріалів). 

2.11. Департаменту фінансів 5 919,409  тис. грн., в т.ч.: 
Ø 2 187,392 тис. грн. по КПКВК 76 1 8010 «Резервний фонд»; 
Ø 3 732,017 тис. грн. по КПКВК 76 1 8800 «Інші субвенції»: 

- 50,0  тис. грн. Городищенському районному бюджету для проведення 
поточних ремонтних робіт приміщень Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 2 Городищенської районної ради; 

- 389,160  тис. грн. Драбівському районному бюджету, з них 
304,757 тис. грн. – проведення капітального ремонту глядацької зали сільського 
будинку культури по вулиці Свободи, 2а с. Михайлівка та 84,403 тис. грн. – 
придбання та монтаж інфрачервоних довгохвильових електричних обігрівачів Білюкс 
для глядацької зали і сцени сільського будинку культури по вулиці Свободи, 2а 
с. Михайлівка; 

- 300,0  тис. грн. Звенигородському районному бюджету на модернізацію 
приймального відділення та системи електронного обліку хворих Звенигородської 
центральної районної лікарні; 

- 298,620  тис. грн. Лисянському районному бюджету на проведення 
капітального ремонту адміністративної будівлі стадіону "Колос" по 
вул. Гетьманський шлях, 11, смт. Лисянка Лисянського району Черкаської області; 

- 750,0  тис. грн. Тальнівському районному бюджету на капітальний ремонт 
будівлі шляхом впровадження заходів з енергозбереження Білашківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Тальнівської районної ради, с. Білашки Тальнівського району Черкаської 
області; 

- 350,0  тис. грн. Уманському районному бюджету, з них 150,0  тис. грн. на 
капітальний ремонт Бабанської сільської лікарні та 200,0  тис. грн. на придбання 
медичного обладнання для Уманської центральної районної лікарні; 

- по 700,0  тис. грн. Золотоніському та Чорнобаївському районним 
бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, постраждалим від 
надзвичайної ситуації природного характеру, яка сталась 1 липня 2017 року внаслідок 
різкого погіршення природних умов; 

- 194,237 тис. грн. Шполянському районному бюджету на прибудову 
лікарняного ліфта на дві зупинки до будівлі Шполянської ЦРЛ 
ім. братів М.С. і О.С. Коломійченків. 
3. За рахунок залишку коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2017 

збільшуються видатки Управлінню освіти і науки облдержадміністрації на 
150,0 тис. грн. по КПКВК 10 1 8610 «Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої 
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субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 
бюджетного періоду» для надання субвенції Маньківському районному бюджету на 
придбання металопластикових вікон для Іваньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

4. За рахунок залишків коштів медичної субвенції станом на 01.01.2017, що 
залишились на рахунках загального та спеціального фондів, збільшуються видатки 
Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації на 2 534,8 тис. грн., а саме: 

Ø 2 084,8 тис. грн. по КПКВК 14 1 2214 «Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» для придбання медикаментів та 
виробів медичного призначення хворим на цукровий діабет; 

Ø 450,0 тис. грн. по  КПКВК 14 1 2030 «Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню» для проведення капітального ремонту покрівлі лікувального 
корпусу №3 Черкаської обласної психіатричної лікарні. 

5. За рахунок залишку коштів природоохоронного фонду обласного бюджету 
станом на 01.01.2017 збільшуються призначення Департаменту містобудування, 
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації на 250,0  тис. грн. по КПКВК 48 1 8800 «Інші субвенції», з них 
50,0 тис. грн. для надання субвенції Черкаському районному бюджету на об’єкт 
“Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію гідротехнічної 
споруди (дамби) та виконання робіт, пов'язаних з поліпшенням технічного стану та 
благоустрою водойми (ставку) с. Шелепухи Софіївської сільської ради Черкаського 
району” (кошти передбачені у 2016 році були повернуті до обласного бюджету) та 
200,0 тис. грн. для надання субвенції Жашківському районному бюджету на придбання 
утилізатора органічних відходів для Жашківської центральної районної лікарні. 

6. За рахунок надходжень до спеціального фонду обласного бюджету коштів від 
перевиконання щомісячних індикативних показників по Черкаській митниці за червень 
2017 року у сумі 54,531 тис. грн збільшуються доходи спеціального фонду обласного 
бюджету (код доходів 19020200 «Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного 
бюджету») та видатки розвитку спеціального фонду по головному розпоряднику коштів 
Управлінню транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового 
комплексу Черкаської обласної державної адміністрації (КПКВК 65 1 6680 
«Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг 
загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури 
у м. Києві») 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. 

7. Відповідно до Закону України від 13.07.2017 № 2137-VIII „Про внесення змін 
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» області передбачено 
субвенцію з державного бюджету на будівництво/ капітальний ремонт/ реконструкцію 
малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання 
житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-
кошторисної документації у сумі 3 952,5  тис. грн. 

У зв'язку з цим збільшуються доходи загального фонду обласного бюджету та 
відповідно видатки по головному розпоряднику коштів – Службі у справах дітей 
облдержадміністрації по КПКВК 20 1 8690. Кошти субвенції залишаються 
нерозподіленими у обласному бюджеті у зв'язку з відсутністю порядку їх використання. 
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8. Відповідно до Закону України від 13.07.2017 № 2137-VIII „Про внесення змін 
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» області зменшено 
річні призначення 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", оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного 
вихователя на 5 416,6 тис. грн. 

У зв'язку з цим, зменшуються доходи загального фонду обласного бюджету (код 
41035800) та відповідно видатки загального фонду по головному розпоряднику коштів – 
Департаменту фінансів облдержадміністрації (КПКВК 76 1 8440) на 5 416,6  тис. грн. 
Річні призначення цієї субвенції для місцевих бюджетів зменшено з врахуванням 
прогнозу потреби в коштах субвенції на 2017 рік. 

9. 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 уточнення контингенту учнів означеної категорії. 

10. Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 463-р та від 
19.07.2017 № 484-р „Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій“ обласному бюджету додатково передбачено 
7 432,5 тис. грн. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний фонд) та 
визначено її розподіл за об’єктами (заходами). 

У зв'язку з цим, збільшуються доходи спеціального фонду (бюджет розвитку) 
обласного бюджету (код 41034500) на 7 432,5  тис. грн. та видатки розвитку (бюджет 
розвитку) головним розпорядникам коштів обласного бюджету, а саме 1 212,0  тис. грн. 
управлінню освіти і науки облдержадміністрації, 250,0 тис. грн. управлінню охорони 
здоров’я облдержадміністрації та 5 970,5 тис. грн. Департаменту фінансів 
облдержадміністрації для перерахування відповідним місцевим бюджетам. Пооб’єктно 
розподіл даної субвенції відображений у додатку 11 до проекту рішення. 

Для забезпечення співфінансування видатків, які будуть проводитися за рахунок 
даної субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень по Управлінню 
освіти і науки облдержадміністрації зменшуються видатки споживання загального 
фонду на 36,360  тис. грн. по КПКВК 10 1 1040 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-
інтернатами» та збільшуються видатки розвитку (бюджет розвитку) на 24,240 тис. грн. 
по КПКВК 10 1 1040 та на 12,120  тис. грн. по КПКВК 10 1 1100 «Підготовка робітничих 
кадрів закладами професійно-технічної освіти». 
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11. Розподіляються планові призначення субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання 
та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування (спеціальний фонд) для проведення розрахунків по постанові Кабінету 
Міністрів України від 18.05.2017 №332 по підготовлених договорах про організацію 
взаєморозрахунків (головний розпорядник коштів – Департамент фінансів 
облдержадміністрації). 

12. Для забезпечення проведення відповідних видатків місцевими бюджетами 
області, в нарахованих органами соціального захисту населення обсягах, коригуються 
планові призначення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу по головному розпоряднику бюджетних коштів – 
Департаменту фінансів облдержадміністрації. 

13. Вносяться зміни до затвердженого розподілу коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань за КПКВК 14 1 8660 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань», у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та 
розподіляються додаткові кошти субвенції з державного бюджету, виділені згідно Закону 
України від 13.07.2017 №2137-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет на 2017 рік», на суму 6 378,2 тис. грн. з урахуванням чисельності 
хворих. 

14. За рахунок субвенцій з Черкаського міського, Христинівського та 
Черкаського районних бюджетів у сумі 1 975,399 тис. грн. збільшуються доходи 
обласного бюджету по коду 41035000 "Інші субвенції" (1 250,0 тис. грн. по загальному 
фонду та 725,399 тис. грн. по спеціальному фонду (бюджету розвитку)). 

Кошти спрямовуються: 
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 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); 
Ø 425,399  тис. грн. Департаменту містобудування, архітектури, будівництва 

та житлово-комунального господарства облдержадміністрації на об’єкт „Проведення 
комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного стану річки Рудка в 
адмінмежах Степанківської сільської ради Черкаського району“ (видатки розвитку 
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(бюджет розвитку) спеціального фонду по КПКВК 48 1 9110 „Охорона та раціональне 
використання природних ресурсів“). 

15. По Обласній раді в межах загального обсягу бюджетних призначень, 
передбачених на виконання обласної Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки, змінюється напрям 
використання коштів у сумі 1 000,0  тис. грн., передбачених рішенням обласної ради від 
24.03.2017 № 13-19/VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2016 № 
11-2/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» на оновлення рухомого складу 
комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради», а саме 800,0  тис. грн. 
спрямовується на придбання пожежної автоцистерни та 200,0  тис. грн. на поточний 
ремонт легкових автомобілів (перерозподіл на витки споживання загального фонду по 
КПКВК 01 1 8600). 

16. По обласній державній адміністрації по КПКВК 03 1 8370 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 
та культурного розвитку регіонів» в рамках виконання програми підтримки органів 
виконавчої влади на 2016-2020 роки зменшуються видатки розвитку (бюджет розвитку) 
спеціального фонду на 22,633 тис. грн. та відповідно збільшуються видатки споживання 
загального фонду. 

Також по КПКВК 03 1 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 
перерозподіляються видатки у сумі 500,0  тис. грн. у рамках виконання Комплексної 
програми забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та 
мобілізації, фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності 
військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України на 2016 – 2017 роки з видатків розвитку (бюджет 
розвитку) спеціального фонду на видатки споживання загального фонду. 

17. 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». 

З метою проведення капітального ремонту котельні із заміною котлів у ДНЗ 
„Буцький політехнічний професійний ліцей“ по КПКВК 10 1 1100 „Підготовка 
робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти“ перерозподіляються видатки 
споживання загального фонду у сумі 500,0 тис. грн. на видатки розвитку (бюджет 
розвитку) спеціального фонду. 

З метою своєчасної виплати заробітної плати працівникам навчальних закладів 
обласного підпорядкування та недопущення кредиторської заборгованості за спожиті 
енергоносії у межах загального обсягу бюджетних призначень здійснюється 
перерозподіл видатків обласного бюджету, а саме: 

збільшуються видатки на: 
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- 515,269  тис. грн. по КПКВК 10 1 1040, в т.ч. оплата праці 422,352  тис. грн., 
комунальні послуги та енергоносії – 587,0  тис. грн.; 

- 24,546  тис. грн. по КПКВК 10 1 1060, в т.ч оплата праці – 20,120  тис. грн.; 
- 773,827  тис. грн. по КПКВК 10 1 1070, в т.ч. оплата праці 671,169 тис. грн., 

комунальні послуги та енергоносії – 368,0  тис. грн.; 
- 163,473 тис. грн. по КПКВК 10 1 1080 в т.ч. оплата праці 105,306 тис. грн., 

комунальні послуги та енергоносії – 35,0 тис. грн.; 
- 101,438 тис. грн. по КПКВК 10 1 1090, в т.ч. оплата праці 74,949 тис. грн., 

комунальні послуги та енергоносії – 10,0 тис. грн.; 
- 43,9  тис. грн. по КПКВК 10 1 1190, в т.ч. оплата праці 35,984  тис. грн.; 

зменшуються видатки на: 
- 1 471,696 тис. грн. по КПКВК 10 1 1100, в т.ч. збільшення оплати праці на 

1 329,778  тис. грн.; 
- 150,757  тис. грн. по КПКВК 10 1 1120. 

18. По Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації по КПКВК 14 1 2220 
«Інші заходи в галузі охорони здоров’я» видатки споживання загального фонду в сумі 
130,584 тис. грн. перерозподіляються на видатки розвитку (бюджет розвитку) 
спеціального фонду для закупівлі та встановлення твердопаливного котла на складі 
медичного майна КЗ «База спеціального медичного постачання». 

Перерозподіляються видатки споживання загального фонду у сумі 2 100,0 тис. грн. з 
КПКВК 14 1 2110 «Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню» на 
КПКВК 14 1 2030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» для 
проведення перезарядки апарату іонізуючого випромінювання АГАТ-С КЗ «Черкаський 
обласний онкологічний диспансер» ЧОР. 

Перерозподіляються видатки споживання загального фонду у сумі 47,9 тис. грн. з 
КПКВК 14 1 1120 „Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів 
акредитації“ на КПКВК 14 1 4060 „Бiблiотеки“ для виплати заробітної плати 
працівникам обласної медичної бібліотеки, в т.ч. оплата праці 39,3 тис. грн. 

19. По Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації у 
межах загального обсягу бюджетних призначень здійснюється перерозподіл видатків з 
метою забезпечення виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. 
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, та ряду інших соціальних субвенцій з обласного бюджету місцевим 
бюджетам. 

20. Видатки, передбачені Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації за 
КПКВК 14 1 2030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» по 
видатках споживання загального фонду в сумі 1 170,0 тис. грн., та видатках розвитку 
(бюджет розвитку) спеціального фонду – 11,997 тис. грн. передаються до Департаменту 
містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, який визначений замовником робіт по виконанню об’єкта 
«Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літ S-I) під корпус № 2 
Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси». 

21. Видатки, передбачені Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації по КПКВК 11 1 5031 «Утримання та навчально-тренувальна 
робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на співфінансування проекту 
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ДФРР «Реконструкція адмінбудівлі (літ. А ″- І ) обласної спеціалізованої дитячо-
юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та 
добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси», у сумі 
906,470 тис. грн., передаються до Департаменту містобудування, архітектури, 
будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, який 
визначений замовником робіт по виконанню даного об’єкта (розпорядження 
облдержадміністрації від 20.07.2017 № 418 «Про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2017 році). 

22. По Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 
облдержадміністрації для проведення загальнообласних культурно-мистецьких заходів 
зменшуються на 428,4 тис. грн. видатки споживання загального фонду, в т.ч. 
149,3 тис. грн. комунальні послуги та енергоносії по КПКВК 24 1 4060 «Бiблiотеки» та 
відповідно збільшуються по КПКВК 24 1 4200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та 
заходи». 

23. По головному розпоряднику коштів Департаменту регіонального розвитку 
облдержадміністрації у межах КПКВК 73 1 8600 «Інші видатки» зменшуються видатки 
у сумі 100 тис. грн, передбачені на виконання програми розвитку туризму в Черкаській 
області на 2012-2020 роки, та збільшуються на виконання обласної програми розвитку 
міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці Черкаської області на 2017-
2020 роки (проект). 

24. Збільшуються призначення Департаменту фінансів облдержадміністрації на 
15,0 тис. грн. для надання субвенцій Городищенському районному бюджету на 
придбання огорожі для Товстівського НВК Городищенського району Черкаської області 
(КПКВК 76 1 8800 «Інші субвенції»). 

25. 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). 

26. Приведено бюджетну класифікацію у відповідність до вимог наказу 
Міністерства фінансів України від 02.08.2017 № 679 «Про затвердження змін до Типової 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 
застосовують програмно-цільового методу». 
 

ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 

1. По Обласній раді враховано зміни відповідно до розпорядження обласної 
державної адміністрації від 10.07.2017 №380 „Про перерозподіл видатків бюджету“. 

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 розпоряджень обласної державної адміністрації від 
07.07.2017 №375 та від 28.07.2017 № 432 „Про перерозподіл видатків бюджету“. 
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4. По Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації враховано зміни 
відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації від 23.06.2017 №349, від 
03.08.2017 № 447 та № 448 „Про розподіл міжбюджетних трансфертів“; від 23.06.2017 
№ 350 та від 03.08.2017 № 446 „Про перерозподіл видатків бюджету“; від 03.08.2017 № 
444 „Про перерозподіл видатків бюджету та внесення змін до переліку об’єктів“. 

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 екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
враховано зміни відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 
27.07.2017 № 427 „Про перерозподіл видатків бюджету“. 

8. По Управлінню транспорту, дорожнього господарства та оборонно-
промислового комплексу облдержадміністрації враховано зміни відповідно до 
розпоряджень обласної державної адміністрації від 07.07.2017 №376 та від 03.08.2017 № 
445 „Про розподіл міжбюджетних трансфертів“. 

9. 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, від 19.07.2017 № 415 та від 28.07.2017 
№ 431 „Про перерозподіл субвенції з державного бюджету“; від 15.06.2017 № 329, від 
21.06.2017 №341, від 04.07.2017 № 370, від 07.07.2017 №374 та від 03.08.2017 № 442 
„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 


