
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про проект рішення міської ради 
«Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.01.2019 № 2-3735  
«Про міський бюджет на 2019 рік» 
 
 
 
 Відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, 
виконком Черкаської міської ради 
 
ВИРІШИВ:   
 
 1. Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік», подати 
його на розгляд та затвердження міської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора 
департаменту фінансової політики Харенко Т.І. 

 
 
Міський голова                 А.В. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Проект рішення 

    
 

   

  ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА   
<         
Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.01.2019 № 2-
3735 «Про міський бюджет на 
2019 рік» 

     

         
1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський 

бюджет на 2019 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 05.03.2019 № 
2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175, від 08.04.2019 № 2-4279, від 25.04.2019 № 2-4284, від 
04.06.2019 № 2-4681, від 27.06.2019 № 2-4719, від 22.08.2019 № 2-4720, від 22.08.2019 
№ 2-4721, від 02.10.2019 № 2-4787, від 04.10.2019 № 2-5313 та від 15.10.2019 № 2-5346 
такі зміни: 

1.1. Викласти абзаци 1, 2, 3, 6, 7  пункту 1 в новій редакції:  
«1. Визначити на 2019 рік: 
- доходи міського бюджету у сумі 3 566 889 616,89 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету – 3 214 792 934,00 гривень та доходи спеціального 
фонду міського бюджету – 352 096 682,89 гривень, у тому числі бюджету розвитку 
269 769 039,89 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 3 587 827 243,6 гривень, в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету – 2 835 171 725,16 гривень та видатки 
спеціального фонду міського бюджету – 752 655 518,44 гривень згідно з додатком 3 до 
цього рішення;  

- профіцит за загальним фондом міського бюджету 366 180 564,23 гривень згідно з 
додатком № 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 401 135 032,03 гривень 
згідно з додатком 2 до цього рішення.». 

1.2. Викласти пункт 5 в новій редакції: 
«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських 

/регіональних програм у сумі 1 275 240 273,12 гривень згідно з додатком 7 до цього 
рішення.». 

2. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 до рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 
«Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції (додаються). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Бондаренка А.В. 
 

Міський голова     А.В. Бондаренко 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік» 
 
 
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів, розпорядження голови 

Черкаської ОДА від 08.10.2019 № 624 «Про перерозподіл видатків обласного бюджету» та від 
02.10.2019 № 616 «Про перерозподіл субвенції з державного бюджету», довідку про зміни до 
плану асигнувань загального фонду бюджету департаменту соціального захисту населення 
Черкаської ОДА від 01.11.2019 № 1058/09 внесено зміни до міського бюджету на 2019 рік. 

Обсяг доходної частини міського бюджету зменшено на 19 061 139,56 грн., в тому числі 
по загальному фонду збільшено на 2 622 828,00 грн., по спеціальному фонду зменшено на 
21 683 967,56 грн. Обсяг видаткової частини міського бюджету зменшено на 19 061 139,56 
грн., в тому числі по загальному фонду зменшено на 16 880 009,56 грн. (в т.ч. за рахунок 
коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку зменшено на 19 502 837,56 
грн., за рахунок міжбюджетних трансфертів збільшено на 2 622 828,00 грн.), по спеціальному 
фонду зменшено на 2 181 130,00 грн. (в т.ч. за рахунок коштів, що передаються із загального 
фонду до бюджету розвитку збільшено на 19 502 837,56 грн., за рахунок міжбюджетних 
трансфертів збільшено на 2 336 471,00 грн., за рахунок зменшення доходної частини міського 
бюджету зменшено на 23 020 438,56 грн.). 

Зокрема внесено такі зміни. 
 
1. Зменшення доходної та видаткової частини міського бюджету. 
 
Враховуючи службову записку департаменту фінансової політики від 20.11.2019 № 

1951/18-06 зменшено доходну частину міського бюджету по спеціальному фонду (кошти від 
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим) в сумі 23 020 438,56 грн. Також, за рахунок збільшення обсягу 
коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку зменшено видаткову 
частину по загальному фонду на суму 17 070 308,56 грн. та зменшено видаткову частину 
бюджету по спеціальному фонду на суму 5 950 130,00 грн. Перелік напрямків видатків по 
головних розпорядниках коштів наведений нижче. 

 
2. Департамент охорони здоров’я та медичних послуг. 
 
1) Враховуючи звернення департаменту охорони здоров’я та медичних послуг від 

30.10.2019 № 1521/14-06-03 збільшено видатки по спеціальному фонду на капітальний ремонт 
(кабельна система передачі даних для створення внутрішньої мережі) КНП "Третя Черкаська 
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міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210 
(внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної 
допомоги") в сумі 1 014 949,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків по 
загальному фонду  по міській програмі "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню міста Черкаси на 2019 рік". 

2) Враховуючи звернення департаменту охорони здоров’я та медичних послуг від 
08.11.2019 № 1558/14-06-03 здійснено перерозподіл видатків по загальному фонду, а саме: 

- зменшено видатки по міській програмі "Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік" (оплата енергоносіїв) в сумі 1 981 500,00 грн.; 

- зменшено видатки по міській програмі надання комплексної медичної реабілітації 
мешканцям м. Черкаси у 2019 році (оплата енергоносіїв) в сумі 626 700,00 грн.; 

- зменшено видатки по міській програмі "Забезпечення якісного надання первинної 
медико-санітарної допомоги у м. Черкаси на 2018-2019" (оплата енергоносіїв) в сумі 
421 900,00 грн.; 

- збільшено видатки по міській програмі "Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям 
міста Черкаси на 2019 рік" в сумі 3 030 100,00 грн. (в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 
збільшено на 3 060 000,00 грн., оплата енергоносіїв зменшено на 29 900,00 грн.). 

Також зменшено видатки в сумі 1 437 700,00 грн, а саме: 
- по міській програмі "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста 

Черкаси на 2019 рік" (оплата енергоносіїв) в сумі 299 300,00 грн., 
- по міській програмі " Лікарсько-акушерська допомога жителям міста Черкаси на 2019 

рік" (оплата енергоносіїв) в сумі 911 300,00 грн., 
- по міській програмі "Стоматологічна допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік" 

(оплата енергоносіїв) в сумі 227 100,00 грн. 
3) Враховуючи звернення департаменту охорони здоров’я та медичних послуг від 

30.10.2019 № 1520/14-06-01 та від 13.11.2019 № 1577/14-06-01 зменшено видатки на суму 
60 536,00 грн. та здійснено перерозподіл видатків, а саме: 

по загальному фонду: 
- збільшено видатки по міській програмі "Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік" в сумі 10 522,20 грн., 
- збільшено видатки на керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах в сумі 156 999,00 грн. (заробітна 
плата з нарахуваннями - 87 225,00 грн., інші поточні видатки - 69 774,00 грн.), 

- збільшено видатки по міській програмі "Стоматологічна допомога населенню міста 
Черкаси на 2019 рік" в сумі 65 000,00 грн., 

- збільшено видатки по міській програмі "Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям 
міста Черкаси на 2019 рік" в сумі 149 964,80 грн., 

- зменшено видатки по міській програмі забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет на 2019 рік в сумі 814 892,00 грн.; 

по спеціальному фонду: 
- збільшено видатки на придбання обладнання  і предметів довгострокового 

користування для КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (внески в статутний капітал КНП 
"Перша Черкаська міська лікарня") в сумі 51 870,00 грн., 

- збільшено видатки на капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська 
лікарня" (внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня") в сумі 
320 000,00 грн. 

 
3. Департамент освіти та гуманітарної політики. 
 
1) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 

01.10.2019 № 20986-01-2, управління інформаційної політики від 28.10.2019 № 146-01, 
департаменту соціальної політики від 02.10.2019 № 20986-01-2 здійснено перерозподіл 
видатків по загальному фонду, а саме: 



- збільшено інші поточні видатки на надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами в сумі 7 350,00 грн. 
(департамент освіти та гуманітарної політики), 

- зменшено видатки по міській програмі здійснення заходів, що не могли бути 
передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги 
громадянам міста (за рахунок фондів депутата міської ради Соломахи В.М.) в сумі 1 550,00 
грн. (управління інформаційної політики), 

- зменшено видатки по міській соціальній програмі "Турбота" на період з 2018 до 2022 
(за рахунок фондів депутата міської ради Соломахи В.М.) в сумі 5 800,00 грн. (департамент 
соціальної політики). 

2) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 
28.10.2019 № 2151-12-4/1, розпорядження голови Черкаської ОДА від 08.10.2019 № 624 «Про 
перерозподіл видатків обласного бюджету» та від 02.10.2019 № 616 «Про перерозподіл 
субвенції з державного бюджету» збільшено доходну частину міського бюджету та видаткову 
частину міського бюджету на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, а саме: 

- по загальному фонду за рахунок 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 в 
сумі 82 292,00 грн., 

- по загальному фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету в сумі 53 893,00 грн., 

- по спеціальному фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету в сумі 26 180,00 грн. (придбання спеціальних засобів 
корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з 
особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах 
закладів загальної середньої освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету)). 

3) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 
28.10.2019 № 23271-01-2, управління інформаційної політики від 01.11.2019 № 23094-01-2 
та № 23271-01-2 здійснено перерозподіл видатків по загальному фонду, а саме: 

- збільшено інші поточні видатки на надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами в сумі 1 649,00 грн. 
(департамент освіти та гуманітарної політики), 

- збільшено інші поточні видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту в сумі 1 649,00 грн. (департамент освіти та 
гуманітарної політики), 

- зменшено видатки по міській програмі здійснення заходів, що не могли бути 
передбачені під час складання бюджету та порядок надання матеріальної допомоги 
громадянам міста (за рахунок фондів депутата міської ради Шили В.М.) в сумі 3 298,00 грн. 
(управління інформаційної політики). 

4) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 
29.10.2019 № 2163-12-4/1 в частині видатків бюджету розвитку здійснено перерозподіл, а 
саме: 

- збільшено видатки на капітальний ремонт будівлі нежитлового приміщення вул. 
Чехова 112 в м. Черкаси в сумі 1 300 000,00 грн. (департамент освіти та гуманітарної 
політики), 

- збільшено видатки на капітальний ремонт будівлі гімназії № 31 в сумі 200 000,00 грн. 
(департамент освіти та гуманітарної політики), 



- зменшено видатки на будівництво мережі електропостачання в мікрорайоні Лісовий в 
сумі 1 500 000,00 грн. (департамент житлово-комунального комплексу). 

5) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 
04.11.2019 № 2203-12-4/1 здійснено перерозподіл видатків, а саме: 

- в частині видатків бюджету розвитку за рахунок зменшення видатків на капітальний 
ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 
"Сонечко" Черкаської міської ради по вул. Хрещатик, 261 в м. Черкаси в сумі 814 000,00 грн. 
відповідно збільшено видатки на капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду)  ДНЗ № 2; 

- в частині видатків бюджету розвитку за рахунок зменшення видатків на капітальний 
ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу  № 1 Дитячої школи мистецтв, провулок Гастелло, 
3, м. Черкаси в сумі 196 000,00 грн. відповідно збільшено видатки на капітальний ремонт 
будівлі (утеплення фасаду) корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, вул. Гастелло, 3; 

- в частині видатків бюджету розвитку за рахунок зменшення видатків на придбання 
човна каное (четвірка) (С-4 Plastex) для ДЮСШ з веслування ЧМР в сумі 40 112,00 грн. та 
видатків на придбання човнів для ДЮСШ з веслування ЧМР в сумі 265 222,00 грн. збільшено 
видатки на придбання тренажерів для ДЮСШ з веслування ЧМР в сумі 305 334,00 грн.; 

- за рахунок зменшення видатків по загальному фонду на підтримку спорту вищих 
досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 
(підтримка споруд вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 
діяльність в регіоні) в сумі 370 000,00 грн. та на утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (придбання тренажерів) в сумі 12 000,00 грн. 
збільшено видатки бюджету розвитку на придбання обладнання і предметів довгострокового 
використання КП «Центральний стадіон» (внески в статутний капітал  КП "Центральний 
стадіон") в сумі 370 000,00 грн. та на придбання тренажеру "Тележка" для відділення 
плавання КДЮСШ № 2 ЧМР в сумі 12 000,00 грн. 

6) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 
05.11.2019 № 22099-12-4/1 виникла необхідність перенести планові призначення видатків на 
заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2 500,00 грн. з видатків на забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері освіти на видатки на інші програми та заходи у сфері освіти. 

7) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 
19.11.2019 № 2324-12-4/1 виникла  необхідність здійснити перерозподіл видатків в частині 
бюджету розвитку, а саме: 

- збільшити видатки на придбання татамі-пазли для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР в сумі 
185 000,00 грн., 

- зменшити видатки на придбання килиму "ластівчин хвіст" для занять греко-римською 
боротьбою КДЮСШ "Вікторія" ЧМР в сумі 185 000,00 грн. 

8) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 
13.11.2019 № 2281-12-4/1 здійснено перерозподіл видатків, а саме: 

по загальному фонду: 
- зменшено видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту (оплата продуктів харчування) (міська програма розвитку фізичної 
культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки) в сумі 55 700,00 грн., 

- зменшено видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту в сумі 21 700,00 грн. (інші поточні видатки – 6 700,00 грн., 
оплата продуктів харчування – 15 000,00 грн.) (міська програма розвитку фізичної культури та 
спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки), 

- збільшено видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (інші 
поточні видатки) в сумі 31 036,00 грн. (міська програма розвитку фізичної культури та спорту 
у м. Черкаси на 2017-2021 роки), 

- зменшено видатки на утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 2 722 600,00 грн. (інші поточні видатки – 1 822 
600,00 грн., оплата продуктів харчування – 900 000,00 грн.) (міська програма розвитку 
фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки), 



- зменшено видатки на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (оплата 
енергоносіїв) в сумі 220 400,00 грн., 

- зменшено видатки на підготовку кадрів професійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти (оплата енергоносіїв) в сумі 200 000,00 грн., 

- збільшено видатки на забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва (міська програма розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки, фінансова 
підтримка КП "Кінотеатр Україна") в сумі 638 000,00 грн., 

- зменшено видатки на надання дошкільної освіти в сумі 1 731 036,00 грн. (інші поточні 
видатки збільшено на 555 000,00 грн., оплата енергоносіїв зменшено на 3 039 436,00 грн., 
оплата продуктів харчування (в т.ч. міська програма соціальної підтримки мешканців м. 
Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021 - 323 
800,00 грн.) збільшено на 753 400,00 грн.), 

- збільшено видатки на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами в сумі 82 400,00 грн. (зменшено 
видатки на оплату енергоносіїв на суму 4 372 517,00 грн., збільшено видатки на оплату 
продуктів харчування на 1 755 000,00 грн. (програма організації безкоштовного харчування 
окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності 
міста Черкаси 2018-2021 роки), збільшено видатки на заробітну плату на суму 2 699 917,00 
грн.), 

- в частині видатків на надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми збільшено видатки на оплату праці з нарахуваннями в 
сумі 138 639,00 грн. за рахунок відповідного зменшення видатків на оплату енергоносіїв; 

по спеціальному фонду: 
- збільшено видатки на капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним 

покриттям ЗОШ № 29 по вул. Карбишева, 3 в  м. Черкаси в сумі 400 000,00 грн., 
- збільшено видатки на реконструкцію прилеглої території (покриття синтетична трава) 

Черкаської гімназії № 31 за адресою вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. 
Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 
935000,00 грн.) в сумі 400 000,00 грн., 

- збільшено видатки на капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним 
покриттям ЗОШ № 6 по вул. Гоголя, 123 в  м. Черкаси в сумі 400 000,00 грн., 

- збільшено видатки на придбання штучної новорічної ялинки та новорічних інсталяцій 
(програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення 
знаменних і пам’ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки) в 
сумі 2 800 000,00 грн. 

 
4. Департамент житлово-комунального комплексу. 
 
1) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 

18.10.2019 № 275/09-10 та від 21.10.2019 № 275/09-10 за рахунок збільшення доходної 
частини міського бюджету по спеціальному фонду (цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади) в сумі 50 588,32 грн. збільшено видатки по спеціальному фонду за рахунок 
міського екологічного фонду охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси на 
компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території парку "Сосновий бір" 
(Програма "Екологія 2015-2020"). 

2) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 
11.11.2019 № 295/10-05-13 в частині видатків по програмі розвитку і утримання житлово-
комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки збільшено видатки по заходу 



«Фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" на погашення заборгованості по 
гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та 
відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до 
Кредитної угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) 
між КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" та ЄБРР» в сумі 6 824 341,08 грн. за рахунок 
відповідного зменшення видатків по заходу «Фінансова підтримка КПТМ 
"Черкаситеплокомуненерго" для забезпечення розрахунків за кредитними зобов'язаннями, 
гарантом яких виступає Черкаська міська рада». 

3) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 
11.11.2019 № 1924/18-06 здійснено перерозподіл видатків по загальному фонду, а саме: 

- збільшено видатки на керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах в сумі 248 730,00 грн. (в т.ч. 
заробітна плата з нарахуваннями - 222 730,00 грн., інші поточні видатки - 26 000,00 грн.); 

- зменшено видатки на оплату водовідведення від накопичувальних басейнів (програма 
розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки) 
в сумі 650 000,00 грн.; 

- зменшено видатки на оплату електроенергії на освітлення міста (програма розвитку і 
утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки) в сумі 882 
037,00 грн.; 

- зменшено видатки на утримання питних фонтанчиків (програма розвитку і утримання 
житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки) в сумі 14 900,00 грн.; 

- зменшено видатки на оплату водопостачання та водовідведення фонтанів (програма 
розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки) 
в сумі 1 100,00 грн.; 

- збільшено видатки на поточний ремонт дорожнього покриття (фінансова підтримка КП 
«ЧЕЛУАШ» по програмі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-
дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки) в сумі 417 270,00 грн.; 

- збільшено видатки на поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації 
(програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої 
мережі міста Черкаси на 2016 -2020 роки) в сумі 882 037,00 грн. 

4) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 
11.11.2019 № 294/10-05-13 здійснено перерозподіл видатків в частині бюджету розвитку, а 
саме: 

- зменшено видатки на будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та 
станції Заводської (ІІ черга) в сумі 316 930,00 грн., 

- збільшено видатки на будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за 
адресою Героїв Дніпра, 53 в сумі 140 000,00 грн., 

- збільшено видатки на капітальний ремонт мережі теплопостачання та гарячого 
водопостачання від ТК-62-5-3 до житлового будинку по вул. Генерала Момота, 15/1 в м. 
Черкаси (внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго") в сумі 176 930,00 
грн. 

5) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 
13.11.2019 № 296/10-05-13 в частині видатків по програмі поводження з безпритульними 
тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки за рахунок зменшення видатків по напрямку 
«Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.: послуги зі стерилізації безпритульних 
тварин (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")» в сумі 72 000,00 грн. 
відповідно збільшено видатки по напрямку «Поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.: 
утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках 
(харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")». 

6) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 
11.11.2019 № 295/10-05-13 зменшено видатки по програмі розвитку і утримання житлово-
комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки, а саме: 

- фінансова підтримка КП "Черкасиводоканал" на відшкодування поточних витрат, які 



виникають в процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих 
підприємством послуг, з урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми 
субкредиту на суму 6 215 300,00 грн., 

- фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ", в тому числі: на погашення 
кредиторської заборгованості КП "СУБ Митниця" (правонаступником якої є КП 
"Придніпровська СУБ") на суму 1 967 005,49 грн. 

7) Враховуючи звернення департаменту житлово-комунального комплексу від 
20.11.2019 № 302/10-05-13 в частині видатків по програмі розвитку і утримання житлово-
комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки збільшено видатки на 
організацію та утримання місць поховань, в т.ч.: утримання міських кладовищ (фінансова 
підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств) в сумі 37 350,00 за рахунок відповідного 
зменшення видатків на організацію та утримання місць поховань, в т.ч. оплата 
водопостачання кладовищ. 

 
5. Департамент економіки та розвитку. 
 
1) Враховуючи звернення департаменту економіки та розвитку від 06.11.2019 № 

239/19-527 по загальному фонду збільшено видатки на керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (заробітна 
плата з нарахуваннями) в сумі 246 203,00 грн. за рахунок зменшення видатків по загальному 
фонду а саме: 

- по програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. 
Черкаси на 2017-2021 роки в сумі 186 392,00 грн., 

- по програмі сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси 
на 2017-2021 роки в сумі 11 181,00 грн., 

- по програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів 
у місті Черкасах на 2016-2020 роки в сумі 48 630,00 грн. 

2) Враховуючи звернення департаменту економіки та розвитку від 07.11.2019 № 
240/19-527 зменшено видатки по програмі управління об'єктами комунальної власності 
територіальної громади м. Черкаси на 2017-2021 роки (оплата енергоносіїв - 531 700,00 грн., 
інші поточні видатки - 68 720,00 грн.) в сумі 600 420,00 грн. 

 
6. Департамент соціальної політики. 
 
1) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 06.11.2019 № 8889/28-

5/01-10 виникла необхідність перенести планові призначення на оплату продуктів харчування 
в сумі 9 269,00 грн. з видатків на надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та 
дітям з інвалідністю на видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю. 

2) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 14.11.2019 № 9241/28-
5/01-10, довідку про зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету департаменту 
соціального захисту населення Черкаської ОДА від 01.11.2019 № 1058/09 збільшено доходну 
частину міського бюджету по загальному фонду за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету в сумі 2 345 871,00 грн. та відповідно видаткову частину по 
спеціальному фонду на придбання соціального житла та/або виплата грошової компенсації за 
належні для отримання житлові приміщення для осіб з числа дітей-сиріт (за рахунок субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 



осіб з їх числа). 
3) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 14.11.2019 № 9242/28-

5/01-10 в межах видатків на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю (заробітна плата з нарахуваннями) збільшено видатки по міській соціальній 
програмі "Турбота" на період з 2018 до 2022 по напрямку «Виплата щомісячної 
"муніципальної" надбавки соціальним робітникам територіального центру надання соціальних 
послуг м. Черкаси в розмірі 30% посадового окладу» в сумі 85 931,18 грн. 

4) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 08.11.2019 № 91/28-
5/01-17 зменшено видаткову частину міського бюджету на загальну суму 1 729 323,15 грн., а 
саме: 

по спеціальному фонду видатки на: 
- придбання автомобіля для територіального центру надання соціальних послуг м. 

Черкаси (інватаксі) в сумі 19 000,00 грн.; 
по загальному фонду видатки: 
- на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам 

війни (міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. 
Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства) в сумі 1 125,00 грн., 

- на щомісячну грошову компенсація на автомобільне паливо  (міська програма 
соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на 
пільги відповідно до законодавства) в сумі 2 878,00 грн., 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті (міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - 
мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства) в сумі 
1 125 112,05 грн., 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям 
громадян (програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки) в 
сумі 91 321,10 грн., 

- на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (оплата за 
газопостачання територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси) в сумі 
50 000,00 грн., 

- на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (оплата теплопостачання для Черкаського міського центру для сім’ї дітей та молоді) в 
сумі 20 000,00 грн., 

- по програмі зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки (заробітна плата з 
нарахуваннями) в сумі 83 611,00 грн., 

- по міській соціальній програмі "Турбота" на період з 2018 до 2022 в сумі 196 276,00 
грн. (соціальне замовлення – 20 801,00 грн., відшкодування власникам автостоянок – 5 475,00 
грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 50 000,00 грн., надання 
соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування 
і потребують сторонньої допомоги – 120 000,00 грн.), 

- по міській програмі соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують 
національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які 
захищали державний суверенітет України на 2019-2021 (щорічна грошова винагорода до Дня 
Незалежності учасникам АТО, ООС) в сумі 140 000,00 грн. 

 
7. Управління з питань державної реєстрації. 
 
1) Враховуючи звернення управління з питань державної реєстрації від 11.11.2019 № 

69 виникла необхідність в частині видатків на керівництво і управління у відповідній сфері у 



містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах перенести планові 
призначення в сумі 238 115,00 грн. з департаменту організаційного забезпечення (в т.ч. оплата 
праці з нарахуваннями – 158 115,00 грн., оплата енергоносіїв – 80 000,00 грн.) на управління з 
питань державної реєстрації (оплата праці з нарахуваннями). 

 
8. Служба у справах дітей. 
 
1) Враховуючи листи служби у справах дітей від 14.11.2019 № 3688/30-01-77, 

департаменту управління справами та юридичного забезпечення від 07.11.2019 № 67, 
управління інформаційної політики від 11.11.2019 № 156-04, департаменту соціальної 
політики від 08.11.2019 № 91/28-5/01-17 здійснено перерозподіл видатків, а саме: 

- збільшено видатки на оплату праці з нарахуваннями на керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 
в сумі 623 319,00 грн. (служба у справах дітей), 

- зменшено видатки на оплату енергоносіїв на керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах в сумі 
16 360,00 грн. (служба у справах дітей), 

- зменшено видатки на оплату праці з нарахуваннями на керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 
в сумі 246 700,00 грн. (департамент управління справами та юридичного забезпечення), 

- зменшено видатки на оплату праці з нарахуваннями на керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 
в сумі 128 870,00 грн. (управління інформаційної політики), 

- зменшено на керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями) в 
сумі 200 000,00 грн. (департамент соціальної політики), 

- зменшено видатки по програмі зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки 
(заробітна плата з нарахуваннями) в сумі 31 389,00 грн. (департамент соціальної політики). 

 
9. Управління інформаційної політики. 
 
1) Враховуючи звернення управління інформаційної політики від 11.11.2019 № 156-04 

зменшено видатки в сумі 377 153,92 грн, а саме: 
- на керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах (інші поточні видатки) в сумі 2 000,00 грн., 
- по програмі забезпечення правопорядку в м. Черкаси на 2016-2020 роки в сумі 

300 000,00 грн., 
- по міській цільовій програмі сприяння діяльності органів самоорганізації населення 

міста Черкаси на 2017-2021 в сумі 75 153,92 грн. 
 
10. Департамент архітектури та містобудування. 
 
1) Враховуючи звернення департаменту архітектури та містобудування від 15.11.2019 

№ 17231 зменшено видатки бюджету розвитку в сумі 10 303 000,00 грн, а саме: 
- на капітальний ремонт будівлі по вул. В. Чорновола, 54  для проведення навчально-

тренувальних занять відділень ДЮСШ в сумі 100 000,00 грн., 
- на капітальний ремонт будівлі (телефонізація) КДЮСШ "Спартак" за адресою: вул. 

Чорновола, 54/1 в сумі 33 000,00 грн., 
- на реконструкцію будівлі бази з веслувального спорту Дитячо-юнацької спортивної 

школи з веслування по вул. Гагаріна, 5 в місті Черкаси в сумі 150 000,00 грн., 
- на капітальний ремонт вул. Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської 

до вул. М. Залізняка, м. Черкаси в сумі 890 000,00 грн., 
- на капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. 



Добровольського), м. Черкаси в сумі 3 500 000,00 грн., 
- на реконструкцію вул. Смаглія в м. Черкаси в сумі 700 000,00 грн., 
- на реконструкцію із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. 

Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси в сумі 4 150 000,00 грн., 
- на реконструкцію вул. Героїв Дніпра  (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана 

Хмельницького), в м. Черкаси в сумі 280 000,00 грн., 
- на реконструкцію  вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до 

вул. Пилипенка м. Черкаси в сумі 500 000,00 грн. 
2) Враховуючи звернення департаменту архітектури та містобудування від 19.11.2019 

б/н за рахунок зменшення видатків на реконструкцію із застосуванням щебенево-мастичного 
асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси в сумі 
850 000,00 грн. відповідно збільшено видатки на реконструкцію  вул. Сержанта Жужоми від 
вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра м. Черкаси. 

 
11. Департамент фінансової політики. 
 
1) Враховуючи звернення департаменту фінансової політики від 15.11.2019 № 0200-

14/10 зменшено видатки на суму 130 000,00 грн., а саме: 
- на керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах (інші поточні видатки) в сумі 100 000,00 грн., 
- по програмі управління боргом на 2019-2027 роки (видатки на обслуговування 

відповідного рахунку в цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних 
паперів) в сумі 30 000,00 грн. 

 
12. Зміни джерел надходження капітальних трансфертів. 
 
1) Враховуючи службову записку директору департаменту фінансової політики від 

31.10.2019 року виникла необхідність перенести планові надходження по субвенції з 
місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 
у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 
здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи 
відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до 
пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету в сумі 1 336 471,00 грн. із загального фонду на спеціальний 
та внести відповідні зміни в додатки до цього рішення. 

 
Зміни, які враховані у проекті рішення, у т.ч. в розрізі фондів бюджету, кодів 

класифікації доходів та видатків, головних розпорядників коштів, назв об’єктів бюджету 
розвитку детально описані у додатку 1 до пояснювальної записки, що додається. 

 
 

Директор департаменту                                                  Т.І. Харенко 
 

Школьников О.В. 33-78-62  



Додаток 1
до пояснювальної записки 
до рішення міської ради
від _________ № _______

№ Найменування
Зміни до бюджету

 +/- 
(грн.)

І. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ДОХОДИ 2 622 828,00

1 Інші субвенції (код 41053900), в т.ч.: 1 086 969,00

2

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 82 292,00

3 на відшкодування вартості препаратів інсуліну для хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 004 677,00

4
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41051200) 79 973,00

5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок 
коштів медичної субвенції (код 41051500) 446 486,00

6

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період 
її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої 
статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41050600) -1 336 471,00

7

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (код 41050900) 2 345 871,00
ДЖЕРЕЛА -19 502 837,56

8
Обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (в тому 
числі за рахунок трансфертів - 1 035 580,00 грн.) -19 502 837,56
1. ВИДАТКИ -16 880 009,56

9 Департамент соціальної політики (видатки споживання): -1 947 512,15

10
Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022 (за рахунок фонду депутата міської ради 
Соломахи В.М.), в т.ч.: 80 131,18

11 за рахунок фонду депутата міської ради Соломахи В.М. (КПКВК 0813242) -5 800,00

12

виплата щомісячної "муніципальної" надбавки соціальним робітникам територіального центру 
надання соціальних послуг м. Черкаси в розмірі 30% посадового окладу (заробітна плата з 
нарахуваннями) (КПКВК 0813104) 85 931,18

13
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (оплата продуктів 
харчування) (КПКВК 0813105) -9 269,00

14

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (оплата продуктів харчування + 
9 269,00 грн., заробітна плата з нарахуваннями - 85 931,18 грн.) (КПКВК 0813104) -76 662,18

15
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних 
територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями) (КПКВК 0810160) -200 000,00

16
Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають 
право на пільги відповідно до законодавства (КПКВК 0813031), в т.ч.: -4 003,00

17 компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування ветеранам війни -1 125,00
18 щомісячна грошова компенсація на автомобільне паливо -2 878,00

19

Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають 
право на пільги відповідно до законодавства (компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті) (КПКВК 0813035) -1 125 112,05

20
Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2017-2020 роки (компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян) (КПКВК 0813036) -91 321,10

21

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (оплата за газопостачання 
територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси) (КПКВК 0813104) -50 000,00

22
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (оплата 
теплопостачання для Черкаського міського центру для сім'ї дітей та молоді ) (КПКВК 0813121) -20 000,00
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23

Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022 (надання соціальних гарантій фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги) 
(КПКВК 0813160) -120 000,00

24
Програма зайнятості населення м. Черкаси на 2019-2023 роки (заробітна плата з нарахуваннями) 
(КПКВК 0813210) -115 000,00

25 Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 до 2022 (КПКВК 0813242), в т.ч.: -76 276,00
26 соціальне замовлення   -20 801,00
27 відшкодування власникам автостоянок -5 475,00
28 надання фінансової підтримки громадським організаціям -50 000,00

29

Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і 
оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет 
України на 2019-2021 (щорічна грошова винагорода до Дня Незалежності учасникам АТО, ООС) 
(КПКВК 0813242) -140 000,00

30 Управління інформаційної політики (видатки споживання): -510 871,92

31

Міська Програма здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання бюджету та 
порядок надання матеріальної допомоги громадянам міста (за рахунок фондів депутатів міської ради 
Соломахи В.М. - 1 550,00 грн., Шила М.В. - 3 298,00 грн.) (КПКВК 2310180) -4 848,00

32

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних 
територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями - 128 870,00 грн., інші поточні видатки - 2 
000,00 грн.) (КПКВК 2310160) -130 870,00

33 Програма забезпечення правопорядку в м. Черкаси на 2016-2020 роки (КПКВК 2318230) -300 000,00

34
Міська цільова програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Черкаси на 2017-
2021 (КПКВК 2310180) -75 153,92

35 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг (видатки споживання): -1 433 892,00

36
Міська програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню міста Черкаси на 2019 
рік" (в т.ч. оплата енергоносіїв - 2 280 800,00 грн.) (КПКВК 0712010) -3 285 226,80

37

Міська програма "Амбулаторно-поліклінічна допомога жителям міста Черкаси на 2019 рік" (в т.ч. 
заробітна плата з нарахуваннями + 3 060 000,00 грн., оплата енергоносіїв - 29 900,00 грн.) (КПКВК 
0712080) 3 180 064,80

38
Міська програма надання комплексної медичної реабілітації мешканцям м.Черкаси у 2019 році (в т.ч. 
оплата енергоносіїв - 626 700,00 грн.) (КПКВК 0712080) -626 700,00

39
Міська програма "Забезпечення якісного надання первинної медико-санітарної допомоги у м.Черкаси 
на 2018-2019" (оплата енергоносіїв) (КПКВК 0712111) -421 900,00

40 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (КПКВК 0712144), в т.ч.: 636 271,00
41 за рахунок коштів медичної субвенції 446 486,00
42 за рахунок субвенції з обласного бюджету 1 004 677,00

43
за рахунок коштів міського бюджету (міська програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет на 2019 рік) -814 892,00

44
Міська програма "Лікарсько-акушерська допомога жителям міста Черкаси на 2019 рік" (оплата 
енергоносіїв) (КПКВК 0712030) -911 300,00

45
Міська програма "Стоматологічна допомога населенню міста Черкаси на 2019 рік" (в т.ч. оплата 
енергоносіїв - 227 100,00 грн.) (КПКВК 0712100) -162 100,00

46

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями + 87 225,00 грн., інші поточні видатки + 69 
774,00 грн.) (КПКВК 0710160) 156 999,00

47 Департамент освіти та гуманітарної політики (видатки споживання): -4 435 267,00

48
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (інші поточні 
видатки) (КПКВК 0615011) 1 649,00

49

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні (підтримка споруд вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну 
діяльність в регіоні) (міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 
роки) (КПКВК 0615062) -370 000,00

50 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (видатки на заробітну плату) (КПКВК 0611161) -2 500,00

51
Інші програми та заходи у сфері освіти (видатки на заробітну плату з нарахуваннями) (КПКВК 
0611162) 2 500,00

52

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВК 
0611020), в т.ч.: 227 484,00

53 оплата енергоносіїв (міський бюджет) -4 372 517,00

54

оплата продуктів харчування (міський бюджет, Програма організації безкоштовного харчування 
окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста 
Черкаси 2018-2021 роки) 1 755 000,00

55 заробітна плата (міський бюджет) 2 699 917,00
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56 інші поточні видатки (міський бюджет) 8 999,00

57

видатки 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 (субвенція з обласного бюджету) 82 292,00

58
видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (заробітна 
плата з нарахуваннями) (субвенція з державного бюджету) 53 793,00

59

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (оплата продуктів 
харчування) (міська програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки) 
(КПКВК 0615011) -55 700,00

60
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (міська програма 
розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки) (КПКВК 0615012), в т.ч.: -21 700,00

61 інші поточні видатки -6 700,00
62 оплата продуктів харчування -15 000,00

63
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (інші поточні видатки) (міська програма розвитку 
фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки) (КПКВК 0615063) 31 036,00

64

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (міська 
програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Черкаси на 2017-2021 роки) (КПКВК 0615031), в 
т.ч.: -2 734 600,00

65 інші поточні видатки -1 834 600,00
66 оплата продуктів харчування -900 000,00

67
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (оплата енергоносіїв) (КПКВК 0611100) -220 400,00

68
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (оплата енергоносіїв) 
(КПКВК 0611110) -200 000,00

69

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (міська програма розвитку 
культури міста Черкаси на 2016-2020 роки, фінансова підтримка КП "Кінотеатр Україна") (КПКВК 
0614081) 638 000,00

70 Надання дошкільної освіти (КПКВК 0611010), в т.ч.: -1 731 036,00
71 інші поточні видатки 555 000,00
72 оплата енергоносіїв -3 039 436,00

73

оплата продуктів харчування (в т.ч. міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які 
забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які 
захищали державний суверенітет України, на 2019-2021 + 323 800,00 грн.) 753 400,00

74
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 
(КПКВК 0611090), в т.ч.: 0,00

75 видатки на заробітну плату з нарахуваннми 138 639,00
76 оплата енергоносіїв -138 639,00
77 Департамент житлово-комунального комплексу: -8 182 305,49

78

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями + 222 730,00 грн., інші поточні видатки + 
26 000,00 грн.) (видатки споживання, КПКВК 1210160) 248 730,00

79
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста 
Черкаси на 2016 -2020 роки (КПКВК 1217461), в т.ч.: 1 299 307,00

80 поточний ремонт дорожнього покриття (фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ") (видатки розвитку) 417 270,00
81 поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації (видатки споживання) 882 037,00

82
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки, 
в т.ч.: -1 548 037,00

83
фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" для забезпечення розрахунків за кредитними 
зобов'язаннями, гарантом яких виступає Черкаська міська рада (видатки розвитку, КПКВК 1216012) -6 824 341,08

84

фінансова підтримка КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" на погашення заборгованості по 
гарантійним зобов'язанням перед Черкаською міською радою за Угодою про гарантії та 
відшкодування від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 16.12.2015) до Кредитної 
угоди від 10.01.2008 (зі змінами та викладенням у новій редакції від 29.07.2015) між КПТМ 
"Черкаситеплокомуненерго" та ЄБРР (видатки розвитку, КПКВК 1216012) 6 824 341,08

85
оплата водовідведення від накопичувальних басейнів (оплата енергоносіїв) (видатки споживання, 
КПКВК 1216030) -650 000,00

86
оплата електроенергії на освітлення міста (оплата енергоносіїв) (видатки споживання, КПКВК 
1216030) -882 037,00

87 утримання питних фонтанчиків (видатки споживання, КПКВК 1216030) -14 900,00

88
оплата водопостачання та водовідведення фонтанів (оплата енергоносіїв) (видатки споживання, 
КПКВК 1216030) -1 100,00



№ Найменування
Зміни до бюджету

 +/- 
(грн.)

89
організація та утримання місць поховань, в т.ч. оплата водопостачання кладовищ (видатки 
споживання, КПКВК 1216030) -37 350,00

90
організація та утримання місць поховань, в т.ч.: утримання міських кладовищ (фінансова підтримка 
КП "Комбінат комунальних підприємств) (видатки розвитку, КПКВК 1216030) 37 350,00

91
Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2016-2020 роки (видатки 
розвитку, КПКВК 1216090), в т.ч.: 0,00

92
поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.: послуги зі стерилізації безпритульних тварин 
(фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти") -72 000,00

93

поводження з безпритульними тваринами, в т.ч.: утримання та лікування безпритульних тварин, що 
знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, прибирання) (фінансова підтримка КП 
"Черкаська служба чистоти") 72 000,00

94

Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки 
(фінансова підтримка КП "Черкасиводоканал" на відшкодування поточних витрат, які виникають в 
процесі господарської діяльності та входять до собівартості реалізованих підприємством послуг, з 
урахуванням нарахованих зобов'язань по сплаті основної суми субкредиту) (видатки розвитку, КПКВК 
1216013) -6 215 300,00

95

Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки 
(фінансова підтримка КП "Придніпровська СУБ", в тому числі: на погашення кредиторської 
заборгованості КП "СУБ Митниця" (правонаступником якої є КП "Придніпровська СУБ")) (видатки 
розвитку, КПКВК 1216090) -1 967 005,49

96 Департамент економіки та розвитку (видатки споживання): -600 420,00

97

Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Черкаси на 2017-
2021 роки (оплата енергоносіїв - 531 700,00 грн., інші поточні видатки - 255 112,00 грн.) (КПКВК 
2710160) -786 812,00

98
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями) (КПКВК 2710160) 246 203,00

99
Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки 
(КПКВК 2717610) -11 181,00

100
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах 
на 2016-2020 роки (КПКВК 2717640) -48 630,00

101 Департамент організаційного забезпечення (видатки споживання): -238 115,00

102

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями - 158 115,00 грн., оплата енергоносіїв - 80 
000,00 грн.) (КПКВК 2010160) -238 115,00

103 Управління з питань державної реєстрації (видатки споживання): 238 115,00

104
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями) (КПКВК 3310160) 238 115,00

105 Служба у справах дітей (видатки споживання): 606 959,00

106
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями) (КПКВК 0910160), в т.ч.: 606 959,00

107 оплата праці і нарахування на заробітну плату 623 319,00
108 оплата енергоносіїв -16 360,00
109 Департамент управління справами та юридичного забезпечення (видатки споживання): -246 700,00

110
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних 
територіальних громадах (заробітна плата з нарахуваннями) (КПКВК 0210160) -246 700,00

111 Департамент фінансової політики (видатки споживання): -130 000,00

112
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, обєднаних 
територіальних громадах (інші поточні видатки) (КПКВК 3710160) -100 000,00

113
Програма управління боргом на 2019-2027 роки (видатки на обслуговування відповідного рахунку в 
цінних паперах та брокерського обслуговування на ринку цінних паперів) (КПКВК 3717693) -30 000,00

ІІ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ та КАПІТАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ
ДОХОДИ -21 683 967,56

114

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період 
її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та 
визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої 
статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41050600) 1 336 471,00



№ Найменування
Зміни до бюджету
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(грн.)

115

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим (код 33010100) -23 020 438,56
ДЖЕРЕЛА 19 502 837,56

116
Обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (в тому 
числі за рахунок трансфертів - 1 035 580,00 грн.) 19 502 837,56

ВИДАТКИ -2 181 130,00
117 Департамент освіти та гуманітарної політики (видатки розвитку): 5 908 180,00

118

Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати 
навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних 
та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти (за рахунок субвенції з державного бюджету) 
(КПКВК 0611020) 26 180,00

119 Капітальний ремонт будівлі нежитлового приміщення вул. Чехова 112 в м. Черкаси (КПКВК 0611161) 1 300 000,00
120 Капітальний ремонт будівлі гімназії № 31 (КПКВК 0611020) 200 000,00

121
Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 
"Сонечко" Черкаської міської ради по вул.Хрещатик, 261 в м. Черкаси (КПКВК 0611010) -814 000,00

122 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду)  ДНЗ №2 (КПКВК 0611010) 814 000,00

123
Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу  № 1 Дитячої школи мистецтв, провулок 
Гастелло, 3, м. Черкаси (КПКВК 0611100) -196 000,00

124
Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) корпусу 1 Дитячої школи мистецтв, вул. Гастелло, 3 
(КПКВК 0611100) 196 000,00

125 Внески в статутний капітал  КП "Центральний стадіон" (КПКВК 0617670), в т.ч.: 370 000,00
126 придбання обладнання і предметів довгострокового використання КП «Центральний стадіон» 370 000,00
127 Придбання тренажеру "Тележка" для відділення плавання КДЮСШ № 2 ЧМР (КПКВК 0615031) 12 000,00
128 Придбання човна каное (четвірка) (С-4 Plastex) для ДЮСШ з веслування ЧМР (КПКВК 0615031) -40 112,00
129 Придбання човнів для ДЮСШ з веслування ЧМР (КПКВК 0615031) -265 222,00
130 Придбання тренажерів для ДЮСШ з веслування ЧМР (КПКВК 0615031) 305 334,00

131
Придбання килиму "ластівчин хвіст" для занять греко-римською боротьбою КДЮСШ "Вікторія" ЧМР 
(КПКВК 0615031) -185 000,00

132 Придбання татамі-пазли для КДЮСШ "Вікторія" ЧМР (КПКВК 0615031) 185 000,00

133
Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 6 по вул. Гоголя, 123 в  м. 
Черкаси (КПКВК 0611020) 400 000,00

134
Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям ЗОШ № 29 по вул. Карбишева, 3 в  
м. Черкаси (КПКВК 0611020) 400 000,00

135

Реконструкція прилеглої території (покриття синтетична трава) Черкаської гімназії № 31 за адресою 
вул. Героїв Дніпра, 27 Черкаської міської ради в м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на 
соціально-економічний розвиток - 935000,00 грн.) (КПКВК 0617363) 400 000,00

136

Придбання штучної новорічної ялинки та новорічних інсталяцій (програма організації та проведення у 
м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам"ятних дат, визначних історичних 
подій, інших заходів на 2019-2023 роки) (КПКВК 0614082) 2 800 000,00

137 Департамент житлово-комунального комплексу (видатки розвитку): -1 500 000,00
138 Будівництво мережі електропостачання в мікрорайоні Лісовий (КПКВК 1217310) -1 500 000,00

139
Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) (КПКВК 
1217310) -316 930,00

140
Будівництво контейнерного майданчика для збору ТПВ за адресою Героїв Дніпра, 53 (КПКВК 
1217310) 140 000,00

141 Внески в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" (КПКВК 1217670), в т.ч.: 176 930,00

142
капітальний ремонт мережі теплопостачання та гарячого водопостачання від ТК-62-5-3 до 
житлового будинку по вул. Генерала Момота, 15/1 в м. Черкаси 176 930,00

143 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг (видатки розвитку): 1 386 819,00

144
Внески в статутний капітал КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" 
(КПКВК 0717670), в т.ч.: 1 014 949,00

145

капітальний ремонт (кабельна система передачі даних для створення внутрішньої мережі) КНП 
"Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла 
Кішки, 210 1 014 949,00

146 Внески в статутний капітал КНП "Перша Черкаська міська лікарня" (КПКВК 0717670), в т.ч.: 371 870,00

147
придбання обладнання  і предметів довгострокового користування для КНП "Перша Черкаська міська 
лікарня" 51 870,00

148 капітальний ремонт будівлі КНП "Перша Черкаська міська лікарня" 320 000,00
149 Департамент соціальної політики (видатки розвитку): 2 326 871,00

150

Придбання соціального житла та/або виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові 
приміщення для осіб з числа дітей-сиріт (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа) (КПКВК 0816083) 2 345 871,00
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151
Придбання автомобіля для територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (інватаксі) 
(КПКВК 0813104) -19 000,00

152 Департамент архітектури та містобудування (видатки розвитку): -10 303 000,00

153
Капітальний ремонт будівлі по вул. В. Чорновола, 54  для проведення навчально-тренувальних занять 
відділень ДЮСШ (КПКВК 1615031) -100 000,00

154
Капітальний ремонт будівлі (телефонізація) КДЮСШ "Спартак" за адресою: вул. Чорновола, 54/1 
(КПКВК 1615031) -33 000,00

155
Реконструкція будівлі бази з веслувального спорту Дитячо-юнацької спортивної школи з веслування по 
вул. Гагаріна, 5 в місті Черкаси (КПКВК 1617325) -150 000,00

156
Капітальний ремонт вул.Пилипенка (тротуар парна сторона) від вул. Пастерівської до вул. М.Залізняка, 
м. Черкаси (КПКВК 1617461) -890 000,00

157
Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. 
Черкаси (КПКВК 1617461) -3 500 000,00

158 Реконструкція вул. Смаглія в м. Черкаси (КПКВК 1617461) -700 000,00

159
Реконструкція із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону бульв. Шевченка (від вул. 
Лазарєва до вул. Небесної Сотні), м. Черкаси (КПКВК 1617461) -5 000 000,00

160
Реконструкція вул. Героїв Дніпра  (від вул. Сержанта Жужоми до вул. Богдана Хмельницького), в м. 
Черкаси (КПКВК 1617461) -280 000,00

161
Реконструкція  вул. Пастерівська (тротуар парна сторона) від вул. О. Маламужа до вул. Пилипенка м. 
Черкаси (КПКВК 1617461) -500 000,00

162
Реконструкція  вул. Сержанта Жужоми від вул. Гагаріна до вул. Г. Дніпра м. Черкаси (КПКВК 
1617461) 850 000,00

163 Зміна назви об'єктів бюджету розвитку:
164 Департамент житлово-комунального комплексу (видатки розвитку):

165
з: Капітальний ремонт вулиці Надпільна (встановлення світлофору біля будівлі № 532) (КПКВК 
1217461)

166
на: Капітальний ремонт вул. Пацаєва (встановлення світлофору біля ЗОШ № 14) в м. Черкаси (КПКВК 
1217461)
2. ЦІЛЬОВІ ФОДИ
ДОХОДИ 50 588,32

168
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (код 50110000) 50 588,32
ВИДАТКИ 50 588,32
Департамент житлово-комунального комплексу (видатки споживання): 50 588,32

169
Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території парку "Сосновий бір" (Програма 
"Екологія 2015-2020") (КПКВК 1217691) 50 588,32
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