
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 та від 04.10.2019 № 2-5313 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 3 584 915 756,45 гривень, в тому числі доходи

загального фонду міського бюджету – 3 211 135 106,00 гривень та доходи спеціального
фонду міського бюджету – 373 780 650,45 гривень, у тому числі бюджету розвитку
292 789 478,45 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 3 605 853 383,16 гривень, в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету – 2 852 495 306,72 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету – 753 358 076,44 гривень згідно з додатком 3 до
цього рішення;  

- профіцит за загальним фондом міського бюджету 345 199 154,67 гривень згідно з
додатком № 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 380 153 622,47 гривень
згідно з додатком 2 до цього рішення.». 

2. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 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, розпорядження голови 

Черкаської ОДА від 08.10.2019 № 623 «Про перерозподіл видатків бюджету» та від 08.10.2019 
№ 620 «Про розподіл субвенції з державного бюджету» внесено зміни до міського бюджету 
на 2019 рік. 

Обсяг доходної частини міського бюджету збільшено на 3 208 242,00 грн. Обсяг 
видаткової частини міського бюджету збільшено на 3 208 242,00 грн., в тому числі по 
загальному фонду збільшено на 866 081,00 грн., по спеціальному фонду зменшено на 
2 342 161,00 грн. 

Зокрема внесено такі зміни. 
 

1. Департамент архітектури та містобудування. 
 
1) Враховуючи звернення департаменту архітектури та містобудування від 11.10.2019 

№ 16094 здійснено перерозподіл видатків по бюджету розвитку, а саме: 
- зменшено видатки на реконструкцію вул. Смаглія в м. Черкаси в сумі 320 000,00 грн., 
- збільшено видатки на реконструкцію вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т 

Хіміків м. Черкаси в сумі 200 000,00 грн., 
- збільшено видатки на реконструкцію вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської 

в сумі 120 000,00 грн. 
 
2. Департамент соціальної політики. 
 
1) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 10.10.2019 № 7919/28-

5/01-10 в межах міської програми 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 здійснено перерозподіл 
видатків, а саме: 

- зменшено видатки на надання щомісячної стипендії членам сімей учасників 
антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, які загинули або померли внаслідок 
отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини в сумі 
10 000,00 грн., 

- збільшено видатки на надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам 
сімей загиблих або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних 
із захистом Батьківщини, учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. 

2) Враховуючи звернення департаменту соціальної політики від 11.10.2019 № 7993/28-
5/01-10, розпорядження голови Черкаської ОДА від 08.10.2019 № 623 «Про перерозподіл 
видатків бюджету» та від 08.10.2019 № 620 «Про розподіл субвенції з державного бюджету» 
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збільшено доходну та видаткову частини міського бюджету за рахунок трансфертів з 
державного бюджету, а саме: 

- збільшено доходну частину по загальному фонду та видаткову частину по 
спеціальному фонду в частині субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 
5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої 
статті 7 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 1 005 690,00 грн.; 

- збільшено доходну частину по загальному фонду та видаткову частину по 
спеціальному фонду в частині 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 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 в сумі 1 336 471,00 грн.; 

- збільшено доходну та видаткову частини по загальному фонду за рахунок субвенції з 
місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих 
групових будинків  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 866 081,00 
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  



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

№ Найменування
Зміни до бюджету

 +/- 
(грн.)

І. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ДОХОДИ 3 208 242,00

1

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 
41050400) 1 005 690,00

2

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

3

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та 
оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків  за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету (код 41050700) 866 081,00
ДЖЕРЕЛА -2 342 161,00

4
Обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (в 
тому числі за рахунок трансфертів - 2 342 161,00 грн.) -2 342 161,00
1. ВИДАТКИ 866 081,00

5 Департамент соціальної політики (видатки споживання): 866 081,00

6

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 (КПКВК 0813242), в т.ч.: 0,00

7

надання щомісяxної стипендії членам сімей учасників антитерористичної операції, операції 
об'єднаних сил, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень та (або) захворювань, 
пов'язаних із захистом Батьківщини -10 000,00

8

надання щорічної грошової допомоги на оздоровлення членам сімей загиблих або померли внаслідок 
отриманих поранень та (або) захворювань, пов'язаних із захистом Батьківщини, eчасників 
антитерористичної операції, операції об'єднаних сил 10 000,00

9

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків (КПКВК 0813230) 866 081,00

ІІ. СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
1. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
ДЖЕРЕЛА 2 342 161,00

10
Обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (в 
тому числі за рахунок трансфертів - 2 342 161,00 грн.) 2 342 161,00

ВИДАТКИ 2 342 161,00
11 Департамент соціальної політики (видатки розвитку) 2 342 161,00



№ Найменування
Зміни до бюджету

 +/- 
(грн.)

12

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 
здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 
(КПКВК 0813221) 1 005 690,00

13

Грошова компенсація 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 (КПКВК 0813222) 1 336 471,00

14 Департамент архітектури та містобудування (видатки розвитку): 0,00
15 Реконструкція вул. Смаглія в м. Черкаси (КПКВК 1617461) -320 000,00

16 Реконструкція вул. Самійла Кішки від вул. Бидгощська до пр-т Хіміків м. Черкаси (КПКВК 1617461) 200 000,00
17 Реконструкція вул.Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської (КПКВК 1617461) 120 000,00
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