
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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”» 
 

І. ЗМІНИ ЗА РАХУНОК ТРАНСФЕРТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  
1. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту фінансів 

Черкаської обласної державної адміністрації для забезпечення проведення 
розрахунків за пільги та житлові субсидії населенню здійснюється перерозподіл 
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 між 
місцевими бюджетами області (КПКВК 76 1 8320 «Субвенція 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»). 

2. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту фінансів 
Черкаської обласної державної адміністрації для забезпечення проведення видатків 
на надання пільг та житлових субсидій населенню в нарахованих місцевими органами 
соціального захисту населення обсягах за відсутності відповідних річних призначень 
субвенції здійснюється перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (КПКВК 76 1 8340 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу»). 

3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 
№ 673-р області передбачено 9 886 797 грн субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п’ятим — восьмим пункту 
1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I—II групи, визначених пунктами 11—14 
частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх 
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кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення житлових умов. У зв’язку з цим, збільшуються 
доходи загального фонду обласного бюджету по коду класифікації доходів 41036100 
та видатки розвитку загального фонду по головному розпоряднику бюджетних 
коштів – Департаменту соціального захисту обласної державної адміністрації 
(КПКВК 1518580) для надання субвенції місцевим бюджетам на виплату компенсації 
12 сім’ям. 

Субвенція розподілена Департаментом соціального захисту обласної державної 
адміністрації за поданням місцевих органів влади, виходячи з наявності осіб, які 
перебувають у черзі на придбання житла і претендують на отримання грошової 
компенсації. 

4. У зв’язку зі зміною станом на 01.10.2017 у навчальних закладах кількості 
учнів з особливими освітніми потребами по управлінню освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації здійснюється перерозподіл видатків загального 
фонду обласного бюджету за КПКВК 1018630 „Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами“. 

5. Відповідно до листа народного депутата України Віктора Кривенка від 
18.09.2017 № 209-132/17 щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету 
обласному бюджету, виділених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 12.07.2017 № 463-р „Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій“, перерозподіляються кошти субвенції, які 
було спрямовано на придбання ангіографічного обладнання Черкаському обласному 
кардіологічному центру (КПКВК 14 1 2030) у сумі 250 000 грн на об’єкт „Ремонт 
будівлі Вільховецького НВК „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів імені Героя України В’ячеслава Чорновола“ 
Звенигородської районної ради, вул. Шкільна, с. Вільховець Звенигородського 
району Черкаської області“ (КПКВК 14 1 8440). 

6. Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 30.08.2017 № 640-р „Про 
внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України“ та від 27.09.2017 
№ 689-р „Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій“) внесено зміни до обсягів субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій та змінено перелік об’єктів її використання. У зв’язку з цим, 
вносяться відповідні зміни до обласного бюджету по головних розпорядниках коштів 
– Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, управлінню освіти і науки 
обласної державної адміністрації та управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації. 

7. По Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації перерозподіляються 
між місцевими бюджетами області кошти субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань по КПКВК 14 1 8660 з урахуванням порядку та умов надання даних 
коштів. 
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ІІ. ЗМІНИ ЗА РАХУНОК ТРАНСФЕРТІВ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
1. За рахунок субвенцій зі Звенигородського, Кам’янського (в т.ч. з урахуванням 

зменшення), Черкаського (в т.ч. з урахуванням зменшення), Тальнівського та 
Уманського районних бюджетів збільшуються доходи загального фонду обласного 
бюджету по коду 41035000 „Інші субвенції“ на суму 3 700 000 грн та спрямовуються 
головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню транспорту, дорожнього 
господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської обласної державної 
адміністрації на реалізацію обласної програми фінансування ремонту доріг 
загального користування державного і місцевого значення, які проходять територією 
Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури на 2016–2018 роки по 
КПКВК 6516650 „Утримання та розвиток інфраструктури доріг“. 

2. У зв’язку з виділенням Звенигородським, Лисянським, Тальнівським та 
Уманським районами субвенцій на придбання ангіографічного обладнання 
Черкаському обласному кардіологічному центру, збільшуються на 1 114 700 грн 
доходи спеціального фонду (бюджету розвитку) обласного бюджету по коду 
41035000 „Інші субвенції“ та видатки розвитку спеціального фонду по головному 
розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації (КПКВ 14 1 2030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 
населенню»). 

3. У зв’язку з наданням субвенції зі Шполянського районного бюджету у сумі 
571 953 грн збільшуються доходи спеціального фонду (бюджету розвитку) обласного 
бюджету по коду 41035000 „Інші субвенції“ і спрямовуються видатки головному 
розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту містобудування, архітектури, 
будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної 
адміністрації, на об’єкт „Реконструкція з влаштуванням гідроізоляції очисних споруд 
стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів  
М. С. і О. С. Коломійченків по вул. Амосова, 10 в м. Шпола Черкаської області“ 
(КПКВК 4819110 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів“, 
видатки розвитку). 

4. Рішенням Черкаської районної ради обласному бюджету передбачено 
субвенцію з районного бюджету в сумі 80 000 грн на співфінансування об’єкту 
„Виконання заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного 
режиму частини стоку річки Вільшанка через перекидний канал до Будище-
Свидівської насосної станції № 1 – капітальний ремонт“, що фінансується у 2017 році 
за рахунок коштів обласного природоохоронного фонду. У зв’язку з цим, 
збільшуються доходи спеціального фонду обласного бюджету по коду 41035000 
„Інші субвенції“ і спрямовуються видатки головному розпоряднику бюджетних 
коштів – Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (КПКВК 
4819110 „Охорона та раціональне використання природних ресурсів“, видатки 
розвитку) та вносяться відповідні зміни до переліку об’єктів, видатки на які в 2017 
році будуть проводитися за рахунок коштів екологічного податку та грошових 
стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. 
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ІІІ. ПЕРЕРОЗПОДІЛ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ ЗА РАХУНОК КОШТІВ 
ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

1. По Черкаській обласній державній адміністрації перерозподіляються 
видатки у межах виконання комплексної програми забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків 
можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016 – 2020 роки, а саме зменшуються 
видатки споживання загального фонду на 418 113 грн та відповідно збільшуються 
видатки розвитку (бюджет розвитку) спеціального фонду (КПКВК 03 1 8370 
«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»). 

2. По управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації: 

2.1. Зменшуються видатки споживання загального фонду по 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 50 000 грн та спрямовуються по 
КПКВК 10 1 8800 «Інші субвенції» для надання субвенції на соціально-економічний 
розвиток Звенигородському районному бюджету. 

2.2. У зв’язку з поверненням коштів до обласного бюджету Городищенським та 
Корсунь-Шевченківським районами та надходженням звернень на  виділення коштів 
від Уманської та Звенигородської районних державних адміністрацій здійснюється 
перерозподіл видатків обласного бюджету (видатки розвитку) за КПКВК 1018610 
„Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду“ на придбання 
шкільних автобусів: 

Городищенський районний – 864 968 грн; 
Звенигородський районний + 864 968 грн; 
Корсунь-Шевченківський районний – 864 969 грн; 
Уманський районний + 864 969 грн. 

2.3. Здійснюється перерозподіл видатків шляхом зменшення видатків обласного 
бюджету загального фонду (видатки споживання) за 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“ в сумі 109 800 грн, у тому числі оплата 
праці – 90 000 грн, та відповідного збільшення видатків обласного бюджету 
загального фонду (видатки споживання) за КПКВК 10 1 1060 „Забезпечення 
належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних 
сім’ях)“ в сумі 24 400 грн, у тому числі оплата праці 20 000 грн, за 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“ в сумі 85 400 грн, у тому 
числі оплата праці 70 000 грн. 
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2.4. За КПКВК 10 1 8610 „Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 
бюджетного періоду“ зменшуються видатки розвитку в сумі 400 000 грн, 
(Чорнобаївський район – 398 192 грн та Христинівський район – 1 808 грн), та 
збільшуються видатки споживання для надання субвенції Звенигородському 
районному бюджету на проведення поточних ремонтів у закладах освіти району. 

2.5. Відповідно до рішення колегії управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 06.09.2017 № 5 „Про призначення обласних стипендій у 
2017 році“ та наказу управління освіти і науки від 07.09.2017 № 203 
„Про призначення обласних стипендій у 2017 році“ виникла необхідність зменшити 
поточні видатки обласного бюджету за КПКВК 1011220 „Інші освітні програми“ 
в сумі 118 301 грн та перерозподілити їх за КПКВК 1018800 „Інші субвенції“ для 
перерахування субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам для виплати 
56 обласних стипендій переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук. 

3. По Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації: 
3.1. Для забезпечення поточних видатків Обласній спеціалізованій дитячо-

юнацькій спортивній школі олімпійського резерву, покриття видатків на опалення в 
приміщенні Черкаської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства 
,,Динамо“ України, реалізації обласної молодіжної політики, утримання апарату 
управління Черкаської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства ,,Колос“ АПК України, придбання спортивного інвентарю, 
зокрема, елінгу для відділення академічного веслування Школи вищої спортивної 
майстерності перерозподіляються видатки, шляхом: 

зменшення видатків споживання загального фонду по КПКВ 1115011 
„Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту“ 
на суму 45 000 грн, по КПКВ 1115012 „Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту“ на суму 300 000 грн, по КПКВ 1113143 „Інші 
заходи та заклади молодіжної політики“ на суму 29 000 грн; 

збільшення видатків споживання загального фонду по КПКВ 1115053 
„Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості“ на суму 45 000 грн, по КПКВ 
1115031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл“ на суму 300 000 грн, по КПКВ 1113141 „Здійснення 
заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 
,,Молодь України“ на суму 29 000 грн; 

зменшення видатків споживання загального фонду на суму 36 600 грн та 
видатків розвитку спеціального фонду на суму 39 400 грн по КПКВ 1116324 
„Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення“; 

збільшення видатків розвитку спеціального фонду по КПКВ 1115033 
„Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної 
майстерності“ на суму 76 000 грн. 

3.2. В переліку об’єктів, видатки на які в 2017 році будуть проводитися 
за рахунок бюджету розвитку по КПКВМБ 1115031 ,,Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл“ 
виокремлюється об’єкт ,,Будівництво стадіону обласної спеціалізованої дитячо-
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юнацької спортивної школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в 
м. Черкаси“ на суму 1 000 000 грн“. 

4. По управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації,  
4.1. Здійснюється перерозподіл видатків у сумі 300 000 грн (коштів обласного 

бюджету та медичної субвенції) по КПКВК 14 1 2010 «Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню» та КПКВК 14 1 2190 «Проведення належної медико-
соціальної експертизи (МСЕК)» для проведення капітального ремонту прибудинкової 
території (асфальтобетонне покриття) Черкаського обласного центру медико-
соціальної експертизи. 

4.2. Перерозподіляються видатки споживання загального фонду та 
спрямовуються на видатки розвитку спеціального фонду по КПКВК 14 1 2010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» у сумі 1 200 000 грн на 
оновлення матеріально-технічної бази та забезпечення капітальних видатків, 
придбання медичного обладнання КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської 
обласної ради» та по КПКВК 14 1 2030 «Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню» у сумі 70 000 грн на переоснащення системи газопостачання 
Черкаського обласного шкірно-венерологічного диспансеру. 

5. По Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної 
державної адміністрації: 

5.1. Перерозподіляються видатки субвенцій на виконання комплексної програми 
щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, 
професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 
2015-2017 роки (санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів 
області на умовах співфінансування з місцевим бюджетами) та на компенсаційні 
виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, 
мотоколясок і на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та 
інвалідів війни; встановлення телефонів інвалідам I і II груп (КПКВК 15 1 8800 «Інші 
субвенції», видатки споживання); 

5.2. За рахунок перерозподілу з КПКВК 15 1 3400 „Інші видатки на соціальний 
захист населення“ виділяються кошти у сумі 300 000 грн на виплату 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. 

6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Службі у справах дітей 
обласної державної адміністрації за КПКВК 20 1 3111 „Утримання закладів, що 
надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах“, 
зменшуються видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв на суму 150 000 грн та відповідно збільшуються інші видатки 
споживання загального фонду для проведення поточного ремонту сходових клітин 
комунального закладу «Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей у м. Умані Черкаської обласної ради». 

7. По Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 
облдержадміністрації для проведення розрахунку за отримані експозиційні художні 
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роботи Черкаським обласним краєзнавчим музеєм зменшуються видатки споживання 
загального фонду по КПКВК 2411120 „Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами І і ІІ рівнів акредитації “ на суму 21 000 грн та збільшуються видатки 
розвитку (бюджет розвитку) спеціального фонду по КПКВК 2414070 „Музеї i 
виставки“. 

8 По Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-
комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації : 

8.1. Здійснюється розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам 
на виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоносіїв Черкаської області на 2017 рік (для відшкодування відсотків банку за 
отриманими кредитами населення та ОСББ на енергозберігаючі заходи) по КПКВК 
4818800 „Інші субвенції“ в загальній сумі 16 098 грн, з них:  

6 069 грн – м.Золотоноша; 
  389 грн – Звенигородський район; 
6 015 грн – Катеринопільський район; 
2 556 грн – Тальнівський район; 
1 069 грн – Шполянський район. 
8.2. Вносяться зміни до переліку об’єктів, видатки на які в 2017 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, в межах 
загального обсягу бюджетних призначень (КПКВК 4816310 „Реалізація заходів щодо 
інвестиційного розвитку території“, видатки розвитку) шляхом:  

1) зменшення видатків по об’єкту „Центр адміністративних послуг у м. Черкаси 
– будівництво (виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання 
експертного звіту)“ на суму 313 525,00 грн;  

2) збільшення видатків на суму 313 525,00 грн по об’єктах: 
„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 (коригування 
проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту)“ на суму 
309 680,00 грн;  

„Реконструкція будівлі приймального відділення з підвалом (літ S-І) під корпус 
№ 2 Черкаського обласного кардіологічного центру по вул. Мечникова, 25 в 
м. Черкаси (отримання експертного звіту)“ на суму 3 845,00 грн;  

3) заміни назви об’єкта з „Встановлення пам’ятного знаку видатним діячам 
культури Черкащини по вул. Хрещатик, 196, м. Черкаси“ на „Будівництво 
пам’ятного знаку видатним діячам культури Черкащини по вул. Хрещатик, 196, 
м. Черкаси“; 

4) зменшення видатків на суму 1 342 963,00 грн по об’єктах:  
„Реконструкція КП „Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради“ (виконання 

передпроектних робіт, техніко-економічного розрахунку – ТЕР та отримання 
експертного звіту)“ на суму 1 200 056,00 грн;  

„Центр адміністративних послуг у м. Черкаси – будівництво (виготовлення 
проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту)“ на суму 
142 907,00 грн; 
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5) збільшення видатків на суму 1 342 963,00 грн по об’єкту „Капітальний 
ремонт штучної злітно-посадкової смуги КП „Аеропорт Черкаси Черкаської 
обласної ради“ по вул. Смілянська, 168 у м. Черкаси (виготовлення проектно-
кошторисної документації та отримання експертного звіту)“; 

6) заміни назви об’єкта 
з „Реконструкція КП „Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради“ (виконання 

передпроектних робіт, техніко-економічного розрахунку – ТЕР та отримання 
експертного звіту)“ 

на „Реконструкція КП „Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради“ 
(виконання передпроектних робіт)“. 

8.3. Вносяться зміни до переліку об’єктів, видатки на які в 2017 році будуть 
проводитися за рахунок коштів екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в межах загального обсягу 
бюджетних призначень (КПКВК 4819110 „Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів“, видатки розвитку), змінивши назву об’єкта в сумі 319 272 грн: 

з „Виконання заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму частини стоку річки Вільшанка через перекидний канал до 
Будище-Свидівської насосної станції № 1“ 

на „Виконання заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму частини стоку річки Вільшанка через перекидний канал до 
Будище-Свидівської насосної станції № 1 – капітальний ремонт“; 

8.4. Вносяться зміни до переліку об’єктів, видатки на які в 2017 році будуть 
проводитися за рахунок субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам 
(екологічні видатки) по (КПКВК 4818800 „Інші субвенції“, видатки розвитку), 
змінивши назву об’єкта в сумі 600 000,00 грн: 

з „Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. 
Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області. Коригування. І черга“ 

на „Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. 
Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області. І черга“. 

9. По Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації 
відповідно до звернень Драбівської, Лисянської районних державних адміністрацій та 
виконавчого комітету Золотоніської міської ради вносяться зміни до переліку 
об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок окремих 
субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам по КПКВ 7618800 «Інші 
субвенції»: 

змінюється назва об’єкту з „Проведення капітального ремонту глядацької зали 
сільського Будинку культури по вулиці Свободи, 2а с. Михайлівка“ на „Капітальний 
ремонт глядацької зали сільського Будинку культури по вулиці Свободи, 2а с. 
Михайлівка Драбівського району Черкаської області“; 

зменшуються на 5 000 грн видатки загального фонду (видатки споживання) та 
відповідно збільшуються видатки спеціального фонду (видатки розвитку) по об’єкту 
„Придбання зупинки в с. Виноград Лисянського району“, 

зменшуються на 3 940 грн видатки загального фонду (видатки споживання) по 
об’єкту „Облаштування місця поховання жертв Голодомору 1932-1933 років на 
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цвинтарі по вул. Монастирській в м. Золотоноша“ та відповідно збільшуються 
видатки загального фонду (видатки споживання) по об’єкту „Проходження 
державної експертизи кошторисної частини робочого проекту „Капітальний 
ремонт частини вулиці Струнківська ( від № 92 до № 109), вулиці Струнківська-
Набережна (з проїздом на вулицю Невського) та провулку Чкалова в м. Золотоноші 
Черкаської області ““. 

IV. ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ З РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 
Відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації від 21.09.2017 

№ 538, від 29.09.2017 № 560, від 04.10.2017 №578 та від 18.10.2017 № 629 з 
резервного фонду обласного бюджету виділено кошти: 

- у сумі 396 000 грн для ліквідації надзвичайної ситуації техногенного 
характеру, пов’язаної з виникненням пожежі на торф’яниках Черкаського району 
(Департамент фінансів облдержадміністрації, КПКВК 76 1 8800 «Інші субвенції»); 

- у сумі 1 232 701 грн на проведення робіт із запобігання виникнення 
надзвичайної ситуації, пов’язаної з аварійним станом будівлі дошкільного 
навчального закладу „Світанок“ в с. Лісове, вул. Янківська, 90/1 Тальнівського 
району (управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації 
КПКВК 10 1 8800 «Інші субвенції»); 

- у сумі 650 000 грн на проведення робіт із запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації, пов’язаної з аварійним станом покрівлі будівлі Бабанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Бабанка Уманського району (управління 
освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації КПКВК 10 1 8800 «Інші 
субвенції»). 

У зв’язку з цим, по Департаменту фінансів облдержадміністрації на 
2 278 701 грн зменшуються призначення по КПКВК 76 1 8010 «Резервний фонд». 

 
 
 
 
 
Заступник директора Т. Митюк 


