
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. від 15.10.2019 № 2-5346 та 
від 13.12.2019 № 2-5360 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 3 452 753 144,78 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету – 3 116 126 275,00 гривень та доходи спеціального 
фонду міського бюджету – 336 626 869,78 гривень, у тому числі бюджету розвитку 
254 248 638,46 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 3 473 690 771,49 гривень, в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету – 2 730 997 646,45 гривень та видатки 
спеціального фонду міського бюджету – 742 693 125,04 гривень згідно з додатком 3 до 
цього рішення;  

- профіцит за загальним фондом міського бюджету 371 687 983,94 гривень згідно з 
додатком № 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 406 642 451,74 гривень 
згідно з додатком 2 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 
 



 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

DEPARTMENT OF FINANCIAL POLICY 
 

18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, тел.: 36-02-82, факс: 36-02-80, 54-00-34 
E-mail:fin_ mvk@dfp.ck.ua,finck@ukr.net, web:www.dfp.ck.ua 

 
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 внесено зміни до міського 

бюджету на 2019 рік. 
Обсяг доходної частини по загальному міського бюджету зменшено на 103 537 600,00 

грн. (за рахунок міжбюджетних трансфертів). Обсяг видаткової частини міського бюджету 
зменшено на 103 537 600,00 грн., в тому числі по загальному фонду зменшено на 
103 337 600,00 грн. (за рахунок міжбюджетних трансфертів), по спеціальному фонду 
зменшено на 200 000,00 грн. (за рахунок міжбюджетних трансфертів). 

Зокрема внесено такі зміни. 
 
1. Департамент освіти та гуманітарної політики. 
1) Враховуючи звернення департаменту освіти та гуманітарної політики від 

19.12.2019 № 2563-12-4/1 зменшено видатки на капітальний ремонт прилеглої території 
(зовнішні мережі освітлення) ДНЗ № 54 «Метелик» м. Черкаси (в т.ч. субвенція з державного 
бюджету на соціально-економічний розвиток - 200 000,00 грн.) в сумі 200 000,00 грн. за 
рахунок зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 200 000,00 грн. 

 
2. Департамент соціальної політики. 
1) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 20.12.2019 № 

16235/28-5/01-9 зменшено видатки на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства в сумі 14 000 000,00 грн. та 
видатки на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг в сумі 89 337 600,00 грн. за рахунок зменшення субвенції з місцевого 
бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним 
будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення  
рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного 
обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних 
послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 103 337 600,00 грн. 

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  

mailto:fin_%20mvk@dfp.ck.ua
mailto:finck@ukr.net
http://www.dfp.ck.ua/


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

№ Найменування
Зміни до бюджету

 +/- 
(грн.)

І. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ДОХОДИ -103 537 600,00

1

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 
поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення  рідких нечистот, 
внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 
абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних 
будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 
41050100) -103 337 600,00

2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (код 41034500) -200 000,00
ДЖЕРЕЛА 200 000,00

3
Обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (в тому 
числі за рахунок трансфертів + 200 000,00 грн.) 200 000,00
1. ВИДАТКИ -103 337 600,00

4 Департамент соціальної політики (видатки споживання): -103 337 600,00

5
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства (КПКВК 0813011) -14 000 000,00

6
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 
(КПКВК 0813012) -89 337 600,00

ІІ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
ДЖЕРЕЛА -200 000,00

7
Обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (в тому 
числі за рахунок трансфертів - 200 000,00 грн.) -200 000,00

ВИДАТКИ -200 000,00
8 Департамент освіти та гуманітарної політики (видатки розвитку): -200 000,00

9

Капітальний ремонт прилеглої території (зовнішні мережі освітлення) ДНЗ № 54 «Метелик» м. 
Черкаси (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 200 000,00 грн.) 
(КПКВК 0617363) -200 000,00
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