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

ради від 24.12.2020 № 4-8/VIIІ» 
 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
Проект рішення підготовлено на виконання положень статей 23, 72, 78 

Бюджетного кодексу України. 
Бюджетним кодексом України передбачена можливість внесення змін до 

обласного бюджету у разі розподілу залишків коштів на початок року. Крім 
того, у процесі виконання обласного бюджету виникають випадки зміни 
обставин та умов, на основі яких готувався проект обласного бюджету на 
відповідний рік, що призводить до зміни відповідних показників бюджету та їх 
перерозподілу.  

З огляду на вищезазначене, існує необхідність у внесенні змін до рішення 
обласної ради від 24.12.2020 № 4-8/VIIІ «Про обласний бюджет Черкаської 
області на 2021 рік» для раціонального використання коштів обласного 
бюджету та вирішення невідкладних питань бюджетної сфери. 

 
2. Мета і шляхи досягнення. 
Проект рішення підготовлено з метою забезпечення розподілу залишку 

коштів на початок року, включення додаткових трансфертів з місцевих 
бюджетів та перерозподілу бюджетних призначень у межах затвердженого 
загального обсягу видатків та надання кредитів на 2021 рік. 

 
3. Правові аспекти. 
Проект рішення розроблено до пункту 17 частини першої статті 43 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 23, 72, 78 Бюджетного 
кодексу України. 
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4. Фінансово-економічне обґрунтування. 
4.1. За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду, 

залишку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, залишку освітньої 
субвенції, залишку коштів бюджету розвитку та перерозподілу затверджених 
призначень визначаються напрямки проведення видатків головними 
розпорядникам коштів обласного бюджету: 

4.1.1. 8 177,110 тис. грн Обласній державній адміністрації по КПКВК 
02 1 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів», з них:  

 4 417,110 тис. грн на виконання програми підтримки діяльності 
органів виконавчої влади на 2016-2021 роки; 

 3 760,0 тис. грн на виконання програми протидії тероризму на 
території Черкаської області на 2021-2025 роки для УСБУ в Черкаській області. 

4.1.2. 102 165,031 тис. грн Управлінню освіти і науки 
облдержадміністрації, з них: 

 17 160,3 тис. грн для забезпечення виплати заробітної плати 
працівникам закладів та установ освіти обласного підпорядкування: 

− 1 070,157 тис. грн по КПКВК 06 1 1021 «Надання загальної 
середньої освіти закладами загальної середньої освіти», у т.ч. оплата праці – 
881,6 тис. грн; 

− 718,575 тис. грн – КПКВК 06 1 1022 «Надання загальної середньої 
освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей,  
які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку», у т.ч. оплата 
праці – 592,243 тис. грн; 

− 231,579 тис. грн – КПКВК 06 1 1023 «Надання загальної середньої 
освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти», у т.ч. оплата 
праці – 191,120 тис. грн; 

− 32,426 тис. грн – КПКВК 06 1 1024 «Забезпечення належних умов 
для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в дитячих будинках», у т.ч. оплата праці – 26,688 тис. грн; 

− 685,181 тис. грн – КПКВК 06 1 1025 «Надання загальної середньої 
освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми 
потребами, зумовленими складним порушенням розвитку», у т.ч. оплата праці – 
565,363 тис. грн; 

− 122,0 тис. грн - КПКВК 06 1 1070 «Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», у т.ч. 
оплата праці – 100,0 тис. грн; 

− 14 277,557 тис. грн – КПКВК 06 1 1091 «Підготовка кадрів 
закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», у т.ч. оплата праці – 
11 752,260 тис. грн; 

− 22,825 тис. грн – КПКВК 06 1 1101 «Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»; 
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 7 137,5 тис. грн для забезпечення виплати соціальних стипендій 
дітям-сиротам, у т.ч.: 

− 1 162,4 тис. грн по КПКВК 06 1 1101 «Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для виплати 
соціальних стипендій дітям-сиротам у закладах фахової передвищої освіти; 

− 5 975,1 тис. грн по КПКВК 06 1 1091 «Підготовка кадрів закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за 
рахунок коштів місцевого бюджету» для виплати соціальних стипендій дітям-
сиротам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

 1 051,4 тис. грн для забезпечення виплати допомоги дітям-сиротам 
на придбання навчальної літератури, у т.ч. 

− 453,1 тис. грн по КПКВК 06 1 1101 «Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для виплати 
допомоги дітям-сиротам на придбання навчальної літератури у закладах 
фахової передвищої освіти; 

− 598,3 тис. грн по КПКВК 06 1 1091 «Підготовка кадрів закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за 
рахунок коштів місцевого бюджету» для виплати допомоги дітям-сиротам на 
придбання навчальної літератури у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти; 

 24 975,0 тис грн на виконання обласної програми «Шкільний 
автобус» на 2016- 2024 роки (на умовах співфінансування), з них: 

 15 246,04 тис грн по КПКВК 06 1 1046 «Централізовані заходи у 
сфері освіти»; 

 1 403,960 тис грн по КПКВК 06 1 1142 «Інші програми та заходи у 
сфері освіти»; 

 8 325,0 тис грн по КПКВК 06 1 9320 «Субвенція з місцевого 
бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду» для надання субвенції територіальним громадам; 

 3 046,0 тис грн на виконання обласної програми впровадження  
у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період  
до 2023 року, у т.ч.: 

− 150,0 тис грн по КПКВК 06 1 1104 «Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією 
(крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» на 
придбання обладнання для лінгафонного кабінету з програмним забезпеченням 
для вивчення іноземних мов для Черкаського державного бізнес-коледжу;  

− 2 296,0 тис грн по КПКВК 06 1 9320 «Субвенція з місцевого 
бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду» для надання субвенції територіальним громадам 
області (на умовах співфінансування) на придбання обладнання для 
лінгафонного кабінету з програмним забезпеченням для вивчення іноземних 
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мов, обладнання для кабінетів інформатики та кабінету «Захист Вітчизни» у 
закладах загальної середньої освіти;  

− 600,0 тис. грн по КПКВК 06 1 9770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» для придбання (на умовах співфінансування) закладам загальної 
середньої освіти 4 лінгафонних кабінетів з програмним забезпеченням для 
вивчення іноземних мов; 

 2 245,0 тис грн на виконання обласної програми підвищення якості 
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2023 року, у т.ч.:  

− 250,0 тис грн по КПКВК 06 1 1104 «Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією 
(крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)» на 
придбання навчального набору робототехніки ЛЕГО для Черкаського 
державного бізнес-коледжу;  

− 995,0 тис грн по КПКВК 06 1 9320 «Субвенція з місцевого бюджету 
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду» для надання субвенції територіальним громадам області 
(на умовах співфінансування) на придбання навчальних наборів робототехніки 
ЛЕГО, обладнання для кабінетів математики, фізики та біології;  

− 1 000,0 тис. грн по КПКВК 06 1 9770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» для придбання (на умовах співфінансування) закладам загальної 
середньої освіти 4 навчальних наборів робототехніки ЛЕГО; 

 435,0 тис. грн по КПКВК 06 1 1021 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти», у т.ч.: 

− 285,0 тис. грн для КЗ «Канівська санаторна школа Черкаської 
обласної ради» на встановлення пожежної сигналізації (150,0 тис. грн), 
придбання учнівських парт та стільців (88,0 тис. грн) та придбання 
комп'ютерного обладнання (47,0 тис. грн); 

− 150,0 тис. грн – поточний ремонт приміщення з метою створення на 
базі КЗ "Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради" центру STEAM-
освіти для мотивації учнівської молоді до вивчення предметів інформаційно-
комунікаційного, природничо-математичного циклу, програмування та 
робототехніки; 

 300,0 тис. грн по КПКВК 06 1 1022 «Надання загальної середньої 
освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» для придбання 
меблів та комп'ютерної техніки для КЗ "Золотоніська спеціальна школа-
інтернат Черкаської обласної ради "; 

 2 508,9 тис грн по КПКВК 06 1 1061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти», з них: 

 521,0 тис грн – облаштування  системи пожежної сигналізації 
навчального корпусу КЗ «Черкаська санаторна школа Черкаської обласної 
ради»; 

 394,9 тис грн – облаштування системи пожежної сигналізації 
спального корпусу КЗ «Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради»; 
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 300,0 тис грн – капітальний ремонт навчального корпусу 
Комунального закладу "Канівська санаторна школа Черкаської обласної ради" 
(заміна вікон) за  адресою вул. 1 Травня, 83, м. Канів Черкаська область; 

 300,0 тис грн – придбання навчального обладнання для КЗ 
«Канівська санаторна школа Черкаської обласної ради»; 

 115,0 тис грн – придбання меблів і комп’ютерної техніки  
для КЗ «Канівська санаторна школа Черкаської обласної ради»; 

 438,0 тис грн – монтаж системи пожежної сигналізації навчального 
корпусу КЗ «Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради»; 

 140,0 тис грн – монтаж системи пожежної сигналізації харчоблоку  
КЗ «Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради»; 

 300,0 тис грн – поточний ремонт мережі системи каналізації та 
опалення гуртожитку КЗ «Золотоніська санаторна школа Черкаської обласної 
ради». 

 1 508,690 тис грн по КПКВК 06 1 1062 «Надання загальної 
середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, 
які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку», з них: 

 479,190 тис грн – придбання обладнання для КЗ «Черкаська 
спеціальна школа Черкаської обласної ради»; 

 508,0 тис грн – капітальний ремонт спортивної зали Комунального  
закладу "Вільшанська спеціальна школа Черкаської обласної ради" вул. 
Шевченка, 198  смт. Вільшана  Черкаська область; 

 46,0 тис грн – придбання промислової духовки для КЗ 
«Михайлівська спеціальна школа Черкаської обласної ради»; 

 75,5 тис грн – придбання промислової пральної машини для  
КЗ «Михайлівська спеціальна школа Черкаської обласної ради»; 

 400,0 тис грн – дообладнання автоматичної пожежної сигналізації, 
підключення об’єктів до системи централізованого пожежного спостереження 
КЗ «Черкаська спеціальна школа Черкаської обласної ради»; 

 50,0 тис грн по КПКВК 06 1 1063 «Надання загальної середньої 
освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» для 
встановлення автоматичної пожежної сигналізації спального корпусу 
Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з 
поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю 
Черкаської обласної ради; 

 1 526,179 тис грн по КПКВК 06 1 1065 «Надання загальної 
середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими 
освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку», з них: 

 198,0 тис грн – облаштування системи протипожежної сигналізації 
навчального корпусу КЗ «Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна 
добра Черкаської обласної ради»; 

 738,179 тис грн – обладнання автоматичною пожежною 
сигналізацією спального та навчального корпусів КЗ «Корсунь-Шевченківський 
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багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Надія» Черкаської 
обласної ради»; 

 590,0 тис грн – капітальний ремонт приміщень навчального 
корпусу комунального закладу "Корсунь-Шевченківський багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр "Надія" Черкаської обласної ради" за адресою 
вул. Благовісна,75, м. Корсунь-Шевченківський Черкаська область. 

 90,0 тис. грн по КПКВК 06 1 1070 «Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» для 
закупівлі 1000 нагрудних знаків "Відмінник захисту України"; 

 4 198,8 тис. грн по КПКВК 06 1 1091 «Підготовка кадрів закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за 
рахунок коштів місцевого бюджету» 

− 803,8 тис. грн - обладнання автоматичною пожежною сигналізацією 
гуртожитку ДНЗ "Жашківський аграрно-технологічний  професійний ліцей"; 

− 1 494,0 тис. грн для придбання сільськогосподарської техніки та 
обладнання для створення навчально-практичного центру "Сучасні аграрні 
технології" у ДНЗ "Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей"; 

− 310,0 тис. грн – придбання учнівських парт та стільців, меблів у 
гуртожиток ДНЗ "Монастирищенський професійний ліцей"; 

− 160,0 тис. грн – придбання комп’ютерного обладнання та 
оргтехніки для ДНЗ "Монастирищенський професійний ліцей"; 

− 440,0 тис. грн – придбання меблів та комп’ютерної техніки для ДНЗ 
"Уманський професійний ліцей"; 

− 300,0 тис. грн – заміна вікон у спортивній залі ДНЗ "Смілянський 
центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів" в м. Сміла Черкаської 
області; 

− 691,0 тис. грн – обладнання автоматичною пожежною 
сигналізацією навчального корпусу ДНЗ "Жашківський  аграрно-технологічний  
професійний ліцей"; 

 20 184,074 тис грн по КПКВК 06 1 1094 «Підготовка кадрів 
закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку 
коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень 
Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)», з них: 

 1 788,710 тис грн – придбання обладнання для створення 
навчально-практичного центру за професією «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва» у ДНЗ «Іркліївський професійний 
аграрний ліцей»; 

 400,0 тис грн – придбання газових котлів (100кВт 4од) для 
Державного навчального закладу «Уманський професійний аграрний ліцей»; 

 434,0 тис грн – обладнання автоматичною пожежною сигналізацією 
гуртожитку ДНЗ «Уманський професійний ліцей»; 

 689,0 тис грн – обладнання автоматичною пожежною сигналізацією 
навчального корпусу ДНЗ «Уманський професійний ліцей»; 
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 3 314,0 тис грн – дооснащення новою технікою та обладнанням 
Багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській 
області; 

 600,0 тис грн – придбання комп’ютерної техніки для 
Багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській 
області; 

 404,0 тис грн – капітальний ремонт актової зали Державного 
навчального закладу «Золотоніський професійний ліцей» за адресою: 
вул. Шевченка, 33 м. Золотоноша Черкаська область; 

 577,0 тис грн – обладнання автоматичною пожежною сигналізацією 
навчального корпусу ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів»; 

 528,1 тис грн – обладнання автоматичною пожежною сигналізацією 
гуртожитку ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих 
кадрів»; 

 1 977,0 тис грн – встановлення автоматичної пожежної сигналізації  
5 навчальних корпусів Багатопрофільного регіонального центру професійної 
освіти у Черкаській області; 

 132,935 тис грн – капітальний ремонт приміщень холу та санвузлів  
І-го поверху Державного навчального закладу «Золотоніський професійний 
ліцей» за адресою: вул. Шевченка, 33 м. Золотоноша Черкаська область; 

 522,666 тис грн – капітальний ремонт тепломережі державного 
навчального закладу «Іркліївський професійний аграрний ліцей» в с. Іркліїв  
по вулиці Родини Требінських, буд. 50, Черкаської області; 

 8 416,663 тис грн – капітальний ремонт по утепленню приміщення 
навчального корпусу Державного навчального закладу «Жашківський аграрно -
технологічний професійний ліцей», розташованого за адресою: Черкаська 
область, м. Жашків, вул. Перемоги, 38; 

 400,0 тис грн – капітальний ремонт приміщень для створення 
навчально-практичного центру за професією "Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва" Державного навчального закладу 
"Іркліївський професійний аграрний ліцей" за адресою, вул. Родини 
Требінських, 50,  с.Іркліїв Черкаської області; 

 1 765,2 тис. грн по КПКВК 06 1 1101 «Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», у т.ч.: 

− 728,7 тис. грн – обладнання автоматичною пожежною 
сигналізацією корпусу №1 та майстерні Черкаського політехнічного технікуму; 

− 950,0 тис. грн – обладнання автоматичною пожежною 
сигналізацією навчального корпусу Черкаського державного бізнес-коледжу; 

− 86,5 тис. грн – проведення поточних видатків  
КЗ "Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка 
Черкаської обласної ради" та виконання вимог організацій і підприємств, які 
обслуговують енергетичне обладнання та системи коледжу; 

 420,0 тис. грн по КПКВК 06 1 1120 «Підвищення кваліфікації, 
перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти», у т.ч.: 
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− 300 тис. грн – придбання обладнання з програмним забезпеченням 
для центру STEM-освіти КНЗ "Черкаський обласний інститут післядипломної 
освіти  педагогічних працівників ЧОР"; 

− 120,0 тис. грн – придбання обладнання для підігріву води та його 
монтаж у гуртожитку готельного типу КНЗ "Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників ЧОР"; 

 347,480 тис. грн по КПКВК 06 1 1142 «Інші програми та заходи у 
сфері освіти», у т.ч.: 

− 247,480 тис. грн – виплата 5 щомісячних стипендій голови 
Черкаської обласної ради обдарованим дітям; 

− 100,0 тис. грн – виплата 10 одноразових премій молодим науковцям 
закладів вищої освіти; 

 12 415,508 тис. грн по КПКВК 06 1 7321 «Будівництво освітніх 
установ та закладів», у т.ч.: 

− 385,0 тис. грн – реконструкція внутрішньої мережі теплопостачання 
комунального закладу "Черкаський навчально-реабілітаційний центр "Країна 
добра Черкаської обласної ради" по вул. Подолинського, 11/1 в м. Черкаси; 

− 525,0 тис. грн – капітальний ремонт із заміною вікон і дверей у ДНЗ 
"Монастирищенський професійний ліцей"; 

− 935,0 тис. грн – капітальний ремонт приміщень спортивної зали 
ДНЗ "Золотоніський професійний ліцей" по вул.Шевченка, 33 в м.Золотоноша 
Черкаської області; 

− 935,0 тис. грн – капітальний ремонт приміщень навчального 
корпусу із заміною вікон на енергозберігаючі  в ДНЗ "Корсунь-Шевченківський 
ліцей" за адресою вул. Вишнева 3, смт Стеблів Черкаської області; 

− 350,440 тис. грн – капітальний ремонт теплової мережі 
Комунального навчального закладу фахової передвищої освіти  
"Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка 
Черкаської обласної ради" за адресою Черкаська область м. Корсунь -
Шевченківський вул Шевченка, 38   ; 

− 1 455,5 тис. грн – капітальний ремонт приміщень лабораторії 
тракторів і автомобілів для створення НПЦ ''Сучасні аграрні технології'' у ДНЗ 
"Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей" за адресою 
Черкаська область, м.Жашків, вул. Перемоги,38; 

− 230,0 тис. грн – капітальний ремонт частини території 
Комунального навчального закладу  фахової передвищої освіти "Корсунь-
Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської 
обласної ради" за адресою Черкаська область м. Корсунь-Шевченківський,  
вул Шевченка, 38  ; 

− 950,0 тис. грн - капітальний ремонт вікон і дверей в приміщенні 
Багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській 
області вул. Воїнів інтернаціоналістів 1, м. Ватутіне в Черкаській області; 

− 369,0 тис. грн - капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду 
їдальні) ДНЗ "Буцький політехнічний професійний ліцей" за адресою вул. 
Центральна 32, смт. Буки, Черкаська область; 
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− 678,0 тис. грн – капітальний ремонт покрівлі їдальні ДНЗ "Буцький 
політехнічний професійний ліцей" за адресою вул Центральна 32, смт. Буки, 
Черкаська область; 

− 1 569,375 тис. грн – капітальний ремонт покрівлі навчального 
корпусу № 1 ДНЗ "Смілянський центр підготовки та перепідготовки робітничих 
кадрів" в м. Сміла Черкаської області (вул. Мазура, 26); 

− 330,0 тис. грн – капітальний ремонт теплової мережі (з 
виготовленням проектно-кошторисної документації) Черкаського державного 
бізнес-коледжу за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 243, м. Черкаси; 

− 1 231,6 тис. грн – капітальний ремонт (з виготовленням проектно-
кошторисної документації) покрівлі будівлі (літ. Б'-2) навчального корпусу 
Черкаського державного бізнес-коледжу за адресою: вул. В'ячеслава 
Чорновола, 243, м. Черкаси. 

− 250,0 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної документації 
на будівництво спортивного майданчика КЗ «Канівська санаторна  
школа Черкаської обласної ради» за адресою вул. 1-Травня, 83 м. Канів 
Черкаська область; 

− 705,0 тис. грн – капітальний ремонт даху гуртожитку ДНЗ 
"Корсунь-Шевченківський професійний ліцей" за адресою: вул. Перемоги, 226 
в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області; 

− 259,0 тис. грн - капітальний ремонт приміщень ДНЗ "Жашківський  
аграрно-технологічний  професійний ліцей" за адресою вул. Перемоги 38 
м. Жашків Черкаська область. 

− 1 257,593 тис. грн – будівництво нової водозабірної свердловини 
Багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській 
області за адресою вул. Шкільна 21, с. Мокра Калигірка, Черкаська область; 

 800,0 тис. грн по КПКВК 06 1 9770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» на виконання обласної цільової програми „Інноваційні школи 
Черкащини“ на період до 2023 року. 

4.1.3.  45 683,6 тис. грн Управлінню охорони здоров’я 
облдержадміністрації, з них: 

  2 000,0 тис. грн для забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв, у т.ч.: 

− 820,0 тис. грн по КПКВК 07 1 2010 «Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога населенню»; 

− 960,0 тис. грн – КПКВК 07 1 2020 «Спеціалізована стаціонарна 
медична допомога населенню»; 

− 150,0 тис. грн – КПКВК 07 1 2050 «Медико-соціальний захист 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»; 

− 70,0 тис. грн – КПКВК 07 1 2070 «Екстрена та швидка медична 
допомога населенню»; 

 163,2 тис. грн по КПКВК 07 1 1101 «Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для виплати 
соціальних стипендій дітям-сиротам у закладах фахової передвищої освіти; 
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 4 540,4 тис. грн по КПКВК 07 1 1110 «Підготовка кадрів закладами 
вищої освіти», у т.ч.: 

− 4 000,0 тис. грн для забезпечення виплати заробітної плати 
працівникам Черкаської медичної академії; 

− 458,1 тис. грн – виплата соціальних стипендій дітям-сиротам у 
закладах фахової вищої освіти; 

− 82,3 тис. грн – виплата допомоги дітям-сиротам на придбання 
навчальної літератури; 

 15 516,0 тис. грн по КПКВК 07 1 2010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню», у т.ч.: 

− 3 136,0 тис. грн на придбання обладнання для оснащення 
приймального відділення КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної 
ради"; 

− 2 000,0 тис. грн – забезпечення розвитку телемедицини на базі КНП 
"Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"; 

− 10 380,0 тис. грн – придбання медичного обладнання для КНП 
«Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради»; 

 13 901,0 тис. грн по КПКВК 07 1 2020 «Спеціалізована стаціонарна 
медична допомога населенню», у т.ч.: 

− 6 151,0 тис. грн для КНП „Черкаський обласний онкологічний 
диспансер ЧОР“, у т.ч.: на придбання обладнання для продовження роботи з 
трансплантації органів та клітин (3 165,0 тис. грн), апарату для анестезії Leon 
Plus (1 636,0 тис. грн), дизельного електрогенератора (650,0 тис. грн) 
проведення ремонту покрівлі паталогоанатомічного відділення з лабораторією 
імуногістохімічних досліджень Центру спеціальних лабораторних досліджень 
(150,0 тис. грн), поточного ремонту кабінету в центрі пластичної 
реконструктивної та малоінвазивної онкоурології для встановлення апарату для 
Fusion-біопсії (350,0 тис. грн), поточного ремонту та переоснащення 
приміщення під "палату хірургії однієї доби" (200,0 тис. грн); 

− 7 750,0 тис. грн для КНП „Черкаський обласний кардіологічний 
центр Черкаської обласної ради“, у т.ч.: придбання комплекту для 
транскатетерної трансплантації балон-розширювального серцевого клапану 
(1 750,0 тис. грн) та системи електрофізіологічних досліджень серця з 
абляційним генератором (6 000,0 тис. грн); 

 800,0 тис. грн по КПКВК 07 1 2050 «Медико-соціальний захист 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» для забезпечення 
виплати заробітної плати працівникам Черкаського обласного спеціалізованого 
Будинку дитини; 

 150,0 тис. грн по КПКВК 07 1 2070 «Екстрена та швидка медична 
допомога населенню» на придбання обладнання, медичних меблів та 
фельдшерських укладок для Уманської станції екстреної (швидкої) медичної 
допомоги КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Черкаської обласної ради"; 
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 100,0 тис. грн по КПКВК 07 1 2151 «Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері охорони здоров’я» на придбання лабораторного 
обладнання Черкаському обласному бюро судово-медичної експертизи; 

 1 500,0 тис. грн по КПКВК 07 1 7321 «Будівництво освітніх 
установ та закладів» на капітальний ремонт гуртожитку Черкаської медичної 
академії за адресою вул. О. Панченка 15/1, м. Черкаси; 

 7 013,0 тис. грн по КПКВК 07 1 7322 «Будівництво медичних 
установ та закладів», у т.ч.: 

− 420,0 тис. грн – капітальний ремонт - облаштування приміщень 
КНП «Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської  
обласної  ради» автоматичною пожежною сигналізацією по вул. Дахнівська 
Січ, 1 в м. Черкаси; 

− 293,0 тис. грн – капітальний ремонт мереж електропостачання із 
встановленням АВР кардіологічного відділення КНП «Черкаський обласний 
клінічний госпіталь ветеранів війни ЧОР» по вул. Дахнівська Січ,1 м. Черкаси; 

− 1 500,0 тис. грн – капітальний ремонт приміщень другого поверху 
Комунального закладу „Черкаський обласний центр медико-соціальної 
експертизи Черкаської обласної ради“ за адресою: вул. Волкова, 22, м. Черкаси 
(з виготовленням проектно кошторисної документації та отриманням 
експертного звіту); 

− 800,0 тис. грн – Реконструкція приміщення диспансерно-
поліклінічного відділення КНП „Черкаський обласний онкологічний диспансер 
Черкаської обласної ради“ з встановленням  консольного підйомника за 
адресою вул. Менделєєва, 7, м. Черкаси“ (з виготовленням проектно-
кошторисної документації та отриманням експертного звіту); 

− 3 500,0 тис. грн - будівництво корпусу серцево-судинної хірургії 
КНП „Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради“ за 
адресою вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси (виготовлення проектно-кошторисної 
документації та отримання експертного звіту); 

− 250,0 тис. грн – капітальний ремонт палат у відділенні чутливого 
туберкульозу та у відділенні хіміорезистентного туберкульозу в головному 
корпусі КНП „Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер 
Черкаської обласної ради“ за адресою: вул. Диспансерна, 1, с. Геронимівка, 
Черкаського району, Черкаської області; 

− 250,0 тис. грн – капітальний ремонт санвузла в приміщенні  
спального корпусу з підвалом  Комунального некомерційного підприємства 
„Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій „Руська Поляна“ 
Черкаської обласної ради“ за адресою: вулиця Лісова, буд.1а, село Руська 
Поляна, Черкаської області. 

4.1.4. 4 698,6 тис. грн Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації, з них:  

 2 835,6 тис. грн по КПКВК 08 1 3102 «Забезпечення соціальними 
послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної 
підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб 



12 

життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання  
або інші хвороби», у т.ч.: 

− 2 285,6 тис грн для обладнання пожежною сигналізацією 
приміщень обласних інтернатних закладів соціального захисту населення 
(400,0 тис. грн – Будищенський психоневрологічний інтернат, 560,0 тис. грн – 
Вікторівський психоневрологічний інтернат, 825,6 тис. грн – Смілянський 
психоневрологічний інтернат, 500,0 тис. грн – Стеблівський 
психоневрологічний інтернат); 

− 550,0 тис. грн – проведення ремонту приміщення у 
Звенигородському будинку-інтернаті для інвалідів та престарілих; 

 1 863,0 тис. грн по КПКВК 08 1 7323 «Будівництво установ та 
закладів соціальної сфери», у т.ч.: 

− 638,0 тис. грн – встановлення системи пожежної сигналізації 
(капітальний ремонт) в Звенигородському будинку-інтернаті для інвалідів та 
престарілих; 

− 240,0 тис. грн – капітальний ремонт котельні з заміною 
твердопаливного котла в Жовтневому психоневрологічному інтернаті; 

− 435,0 тис. грн – капітальний ремонт котельні з заміною 
твердопаливного котла в Чехівському психоневрологічному інтернаті; 

− 100,0 тис. грн – капітальний ремонт даху житлового корпусу у 
Вікторівському психоневрологічному інтернаті (виготовлення проектно-
кошторисної документації); 

− 450,0 тис. грн – капітальний ремонт приміщення комунального 
закладу Черкаської обласної ради "Обласний соціальний центр матері та 
дитини". 

4.1.5. 1 341,6 тис. грн Управлінню культури та охорони культурної 
спадщини Черкаської обласної державної адміністрації, з них: 

 157,8 тис. грн по КПКВК 10 1 1101 «Підготовка кадрів закладами 
фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», у т.ч.: 

− 146,2 тис. грн – виплата соціальних стипендій дітям-сиротам у 
закладах фахової передвищої освіти; 

− 11,6 тис. грн – виплата допомоги на придбання навчальної 
літератури дітям-сиротам у закладах фахової передвищої освіти. 

 183,8 тис. грн по КПКВК 10 1 7321 «Будівництво освітніх установ 
та закладів» на капітальний ремонт підпірної стіни на території Уманського 
обласного музичного коледжу ім. П.Д. Демуцького за адресою: вул. Садова, 25, 
м. Умань Черкаська область; 

 1 000,0 тис грн по КПКВК 10 1 7324 «Будівництво установ  
та закладів культури», у т.ч.: 

− 450,0 тис. грн для встановлення системи пожежної сигналізації та 
оповіщення про пожежу в приміщенні комунальної установи "Обласний 
художній музей" Черкаської обласної ради; 

− 326,55427 тис. грн - капітальний ремонт системи опалення із 
встановленням індивідуального теплового пункту в комунальному закладі 
«Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради; 
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− 223,44573 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної 
документації для проведення капітального ремонту фасаду будівлі 
Комунального закладу "Обласна бібліотека для дітей" Черкаської обласної 
ради. 

4.1.6. 3 281,401 тис. грн Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації,  з них: 

 2 000,0 тис грн по КПКВК 11 1 3133 «Інші заходи та заклади 
молодіжної політики» на проведення заходів з національно-патріотичного 
виховання молоді у межах виконання обласної цільової програми національно-
патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки; 

 209,0 тис. грн по КПКВК 11 1 5031 «Утримання та навчально-
тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» для 
забезпечення участі в Чемпіонаті України з футболу серед команд вищої ліги 
(друге коло) 4 збірних команд дитячо-юнацької футбольної ліги України  
КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського 
резерву» Черкаської обласної ради; 

 250,0 тис грн по КПКВК 11 1 5061 «Забезпечення діяльності 
місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» для участі ветеранів у 
Всеукраїнських іграх та змаганнях серед спортсменів ветеранів та участі збірної 
команди області у Всеукраїнській спартакіаді допризовної молоді; 

 525,0 тис грн по КПКВК 11 1 5062 «Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 
регіоні» на виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в області 
на 2016-2021 роки, у т.ч. 425,0 тис грн для виплати стипендій перспективним та 
провідним спортсменам області та 100,0 тис грн на преміювання спортсменів 
переможців та призерів дефлімпійських ігор 2017 року; 

 297,401 тис грн по КПКВК 11 1 7361 «Співфінансування 
інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку» для погашення кредиторської заборгованості станом 
на 01.01.2021 по об’єкту «Будівництво стадіону обласної спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву по  
вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси». 

4.1.7. 52 077,492 тис. грн Департаменту будівництва 
облдержадміністрації, з них:  

 210,0 тис. грн по КПКВК 15 1 6084 «Витрати, пов’язані з наданням 
та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам 
на будівництво/реконструкцію/ придбання житла» на виконання обласної 
цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 
«Власний дім» на 2016-2021 роки; 

 1 900,0 тис. грн по КПКВК 15 1 5045 «Будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» на 
об’єкт «Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 
видами спорту (баскетбол, волейбол, гандбол, міні-футбол) розміром 42х22 м у 
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Тальнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 за адресою: м. Тальне, 
вул. Майданецька, 1»; 

 27 026,0 тис. грн по КПКВК 15 1 7322 «Будівництво медичних 
установ та закладів», у т.ч.: 

− 1 000,0 тис. грн – капітальний ремонт семиповерхового і 
триповерхового корпусів та переходу між ними КНП „Черкаська обласна 
лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси 
(виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
звіту); 

− 2 000,0 тис. грн – капітальний ремонт приміщень триповерхового 
корпусу КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. 
Менделєєва, 3 в м. Черкаси (виготовлення проектно-кошторисної документації 
та отримання експертного звіту); 

− 14 026,0 тис. грн – капітальний ремонт семиповерхового і 
триповерхового корпусів та переходу між ними КНП „Черкаська обласна 
лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси. І черга; 

− 10 000,0 тис. грн – капітальний ремонт семиповерхового і 
триповерхового корпусів та переходу між ними КНП „Черкаська обласна 
лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси. ІІ черга; 

 1 500,0 тис грн по КПКВК 15 1 7324 «Будівництво установ та 
закладів культури» по об’єкту «Реставрація фасадів Палацу, Триповерхового 
флігеля та Башти в’їзних воріт Корсунь-Шевченківського державного історико-
культурного заповідника (виготовлення проектно-кошторисної документації та 
отримання експертного звіту)»; 

 500,0 тис. грн по КПКВК 15 1 7325 «Будівництво споруд, установ 
та закладів фізичної культури і спорту» на об’єкт «Будівницво  
дитячо-спортивного майданчика на території Громівської гімназії  
по вул. Центральна, 45 в с. Громи Уманського району Черкаської області»  

 14 105,998 тис грн по КПКВК 15 1 7330 «Будівництво інших 
об’єктів комунальної власності», в т.ч.: 

− 3 105,998 тис грн по об’єкту «Капітальний ремонт штучної злітно-
посадкової смуги КП „Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради“ по вул. 
Смілянська, 168 у м. Черкаси»; 

− 11 000,0 тис грн – «Будівництво дитячих інклюзивних майданчиків 
для дітей з особливими потребами в населених пунктах Черкаської області 
(зокрема на виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання 
експертного звіту)»; 

 4 276,494 тис грн по КПКВК 15 1 7361 «Співфінансування 
інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку», в т.ч.: 

 4 000,0 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»; 

 276,494 тис грн – «Реконструкція Черкаського академічного 
обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка по 
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бульв. Шевченка, 234 у м. Черкасах з метою ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації техногенного характеру внаслідок пожежі, яка сталася 01.07.2015 в 
приміщенні театру. ІІ черга (погашення кредиторської заборгованості станом на 
01.01.2021)»; 

 59,0 тис. грн по КПКВК 15 1 7370 «Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного розвитку територій» на об’єкт «Будівництво алеї 
памʼяті героїв АТО в м. Черкаси (виготовлення проектно-кошторисної 
документації та отримання експертного звіту)»; 

 2 500,0 тис грн по КПКВК 15 1 9770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» для надання субвенції бюджету Шполянської міської територіальної 
громади на об’єкт «Географічний центр – серце України“ – будівництво 
комплексу (біля автомобільної дороги Н-16 Золотоноша – Сміла – Умань 
(поворот на с. Марʼянівка) Черкаська область)». 

4.1.8. 230,0 тис. грн Департаменту інфраструктури та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації по КПКВК 19 1 9770 
«Інші субвенції з місцевого бюджету» на виконання програми підвищення 
енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області 
на 2011-2021 роки. 

4.1.9. 1 100,0 тис. грн Управлінню комунікацій облдержадміністрації 
по КПКВК 23 1 8420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»  
на виконання програми розвитку інформаційного простору Черкаської області 
на 2019 – 2023 роки. 

4.1.10. 4 701,0 тис. грн Департаменту регіонального розвитку 
облдержадміністрації, з них: 

 1 770,0 тис грн по КПКВК 27 1 7610 «Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва» на виконання програми розвитку малого та 
середнього підприємництва Черкаської області на 2021-2025 роки; 

 131,0 тис грн по КПКВК 27 1 7693 «Інші заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю» на виконання програми економічного і соціального 
розвитку Черкаської області на 2021 рік; 

 2 800,0 тис грн по КПКВК 27 1 7622 «Реалізація програм і заходів в 
галузі туризму та курортів» на виконання програми розвитку туризму 
Черкаської області на 2021–2025 роки. 

4.1.11. 1 077,0 тис. грн Управлінню цивільного захисту 
облдержадміністрації, у т.ч. 

− 577,0 тис. грн на виконання комплексної програми функціонування 
та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної 
готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного 
резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та 
на особливий період на 2020-2022 роки, з них: 223,0 тис грн по КПКВК 
29 1 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха» на поповнення матеріально-технічного резерву для 
попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та 354,0 тис грн по КПКВК 
29 1 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів» для  оплати послуг за 
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експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення і зв’язку, 
користування каналами зв’язку телекомунікаційної мережі для забезпечення 
оповіщення та зв’язку цивільного захисту в області; 

− 500,0 тис. грн на виконання програми надання шефської допомоги, 
фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності 
військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби України на 2018-2022 роки для придбання 
матеріалів та обладнання для військової частини А9930 – Головному центру 
підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені 
генерал-майора Ігоря Момота. 

4.1.12. 1 181,830 тис. грн Департаменту фінансів Черкаської 
обласної державної адміністрації по КПКВК 37 1 9800 «Субвенція з місцевого 
бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів» на виконання програми підтримки діяльності органів 
виконавчої влади на 2016-2021 роки. 

4.2. По Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2021 
збільшуються на 334,592 тис. грн витрати спеціального фонду по КПКВК 
08 1 8841 «Надання довгострокових кредитів громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла» на виконання обласної програми 
забезпечення учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і 
бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 
державного суверенітету на Сході України, та членів їх сімей житлом у 2021-
2025 роках. 

4.3. По Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2021 
збільшуються на 177,856 тис. грн витрати спеціального фонду  
по КПКВК 11 1 8821 «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим 
сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла» на виконання обласної програми 
забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки. 

З метою забезпечення витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням 
кредитів зменшуються на 10,068 тис. грн призначення загального фонду по 
КПКВК 11 1 8821 «Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям 
та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання 
житла» та відповідно збільшуються видатки споживання загального фонду по 
КПКВК 11 1 6084 Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на 
будівництво/реконструкцію/придбання житла». 

4.4. Збільшуються призначення Департаменту будівництва 
облдержадміністрації на 790,0 тис грн по КПКВК 15 1 8831 «Надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» на 
виконання обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2021 роки, в т.ч. 640,0 тис грн за 
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рахунок залишку коштів від повернення кредитів станом на 01.01.2021 та  
150,0 тис грн – від повернення кредитів у 2021 році. 

4.5. За рахунок розподілу невикористаних залишків надходжень до 
обласного бюджету коштів від перевиконання щомісячних індикативних 
показників по Черкаській митниці станом на 01.01.2021 збільшуються на 
218,032 тис. грн видатки розвитку спеціального фонду Департаменту 
будівництва облдержадміністрації на реалізацію заходів Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування Черкаської області на 2019-2022 
роки по КПКВК 15 1 7464 «Здійснення заходів в рамках проведення 
експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок 
вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з 
автомобільними дорогами загального користування, в усіх областях та м. Києві, 
а також дорожньої інфраструктури у м. Києві». 

4.6. За рахунок розподілу невикористаних залишків субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах станом на 01.01.2021 збільшуються на 
43 542,483 тис. грн видатки розвитку спеціального фонду Департаменту 
будівництва облдержадміністрації на реалізацію заходів Програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування Черкаської області  
на 2019-2022 роки по КПКВК 15 1 7462 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного 
бюджету». 

4.7. В результаті внесених змін до бюджетів територіальних громад в 
частині надання субвенцій обласному бюджету збільшуються на 300,0 тис. грн 
доходи загального фонду обласного бюджету (код 41053900 «Інші субвенції з 
місцевого бюджету»), на 1 865,0 тис. грн доходи спеціального фонду  
(код 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»), зменшуються на 
220,38408 тис. грн доходи спеціального фонду (код доходів 41053700 
«Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 
проектів»). 

За рахунок даних змін вносяться наступні зміни по головних 
розпорядниках коштів обласного бюджету: 

збільшуються на 2 165,0 тис. грн призначення Управлінню освіти і 
науки облдержадміністрації, з них: 

 300,0 тис. грн – видатки споживання загального фонду по КПКВК 
06 1 1091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) 
освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для 
Багатопрофільного регіонального центру професійної освіти у Черкаській 
області на придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин до 
сільськогосподарської техніки та спеціального обладнання та матеріалів для 
лабораторій та майстерень; 
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 1 865,0 тис. грн – видатки розвитку (бюджет розвитку) 
спеціального фонду по КПКВК 06 1 1142 «Інші програми та заходи у сфері 
освіти» для забезпечення співфінансування придбання шкільних автобусів. 

зменшуються на 220,384 тис. грн видатки розвитку (бюджет розвитку) 
спеціального фонду Департаменту будівництва облдержадміністрації по 
КПКВК 15 1 7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» по об’єкту 
«Капітальний ремонт комплексу будівель і споруд „Закладу дошкільної освіти 
№ 3 „Зірочка“ Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади 
Черкаської області“ із застосуванням заходів теплореновації (заміна дверей та 
покрівлі, утеплення фасаду) по вул. Свободи, 17а, м. Шпола, Черкаської 
області». 

4.8. По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації 
здійснюється розподіл між бюджетами територіальних громад 265,3 тис. грн 
субвенції з обласного бюджету на виплату обласних стипендій переможцям ІІІ 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапу 
конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії 
наук (КПКВК 06 1 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»). 

4.9. По Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації для забезпечення виплати одноразової грошової 
допомоги в розмірі 50 тис. грн (п’ятдесят тисяч гривень) членам сімей осіб, 
смерть яких пов’язана з проведенням АТО/ООС, а також членам сімей осіб, 
загибель (смерть) яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби 
або з проходженням військової служби в особливий період, зменшуються на 
50,0 тис. грн видатки споживання загального фонду по КПКВК 08 1 3242 «Інші 
заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» та відповідно 
збільшуються по КПКВК 08 1 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету». 

Також здійснюється перерозподіл між бюджетами територіальних громад 
субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю 
на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і  
на транспортне обслуговування; поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни; встановлення телефонів особам з інвалідністю  
I і II груп (КПКВК 08 1 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»). 

4.10. Враховуючи звернення головних розпорядників коштів 
перерозподіляється 312,5 тис. грн, передбачених на виконання програми 
розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2019 – 2023 роки, 
шляхом зменшення видатків споживання загального фонду по Управлінню 
комунікації облдержадміністрації по КПКВК 23 1 8420 «Інші заходи у сфері 
засобів масової інформації» та відповідного збільшення Черкаській обласній 
раді по КПКВК 01 1 8420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації». 

4.11. По Черкаській обласній раді у межах виконання програми  
фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки зменшуються на 
4 000,0 тис. грн видатки споживання загального фонду по КПКВК 01 1 7693 
«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» та відповідно збільшуються 
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видатки розвитку (бюджет розвитку) спеціального фонду по КПКВК 01 1 7670 
«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання». 

4.12. Враховано зміни, внесені розпорядженнями обласної державної 
адміністрації: 

4.12.1. По Управлінню освіти і науки облдержадміністрації враховано 
зміни відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 
11.02.2021 № 55 «Про перерозподіл освітньої субвенції». 

4.12.2. По Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації 
враховано зміни відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації 
від 15.02.2021 № 57 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету»,  
від 11.03.2021 № 94 «Про розподіл та перерозподіл субвенції з державного 
бюджету». 

4.12.3. По Департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації враховано зміни відповідно до розпоряджень обласної 
державної адміністрації від 15.02.2021 № 60 «Про розподіл та перерозподіл 
видатків бюджету» та від 25.03.2021 № 134 «Про перерозподіл видатків 
бюджету». 

4.12.4. По Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації враховано зміни відповідно до розпорядження обласної 
державної адміністрації від 15.02.2021 № 56 «Про перерозподіл видатків 
бюджету». 

4.12.5. По Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації 
враховано зміни відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації 
від 15.01.2021 № 10 «Про перерозподіл видатків бюджету». 

4.12.6. По Департаменту будівництва облдержадміністрації враховано 
зміни відповідно до розпоряджень обласної державної адміністрації  
від 15.02.2021 № 58 «Про розподіл міжбюджетних трансфертів», від 03.03.2021 
№ 84 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету та внесення змін до 
Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, 
реконструкції і реставрації, капітального ремонту об’єктів виробничої, 
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році»,  
від 11.03.2021 № 93 «Про розподіл міжбюджетних трансфертів, перерозподіл 
видатків обласного бюджету та внесення змін до Розподілу коштів бюджету 
розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, 
капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об’єктами у 2021 році», від 12.03.2021 № 103 «Про розподіл 
міжбюджетних трансфертів та внесення змін до Розподілу коштів бюджету 
розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, 
капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об’єктами у 2021 році», від 15.03.2021 № 108 «Про 
перерозподіл видатків обласного бюджету та внесення змін до Розподілу 
коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і 
реставрації, капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році», від 31.03.2021 № 142 
«Про внесення змін до розпорядження Черкаської обласної державної 
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адміністрації від 03.03.2021 № 84», від 31.03.2021 № 143 «Про внесення змін до 
розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 15.03.2021  
№ 108», від 01.04.2021 № 146 «Про розподіл міжбюджетних трансфертів та 
внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із 
будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами  
у 2021 році», від 01.04.2021 № 147 «Про перерозподіл видатків обласного 
бюджету та внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального 
ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об’єктами у 2021 році», від 06.04.2021 № 171 “Про перерозподіл видатків 
обласного бюджету та внесення змін до Розподілу коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального 
ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 
об’єктами у 2021 році”. 

 
5. Позиція заінтересованих органів. 
Проект рішення стосується головних розпорядників бюджетних коштів. 
 
6. Регіональний аспект. 
Проект рішення не зачіпає розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць. 
 
7. Громадське обговорення. 
Проект рішення не потребує громадського обговорення. 
 
8. Прогноз результатів. 
Прийняття обласною радою проекту рішення забезпечить приведення 

показників обласного бюджету у відповідність із обсягами трансфертів, 
виділених з місцевих бюджетів області, ефективне використання коштів 
обласного бюджету шляхом розподілу залишків на початок року та 
перерозподілу бюджетних призначень в межах затвердженого загального 
обсягу видатків та надання кредитів на 2021 рік.  
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