
  
 

  

  ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА   
   Друга сесія    
   Р І Ш Е Н Н Я     
         
Від 20.03.2018 №  2-3168      
 м. Черкаси       
Про внесення змін до рішення міської ради від 
29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 
2018 рік» 

    

         
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 72, 78 Бюджетного кодексу України, Черкаська 
міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет 

на 2018 рік» зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 13.03.2018 № 2-3103 такі 
зміни: 

1.1. Викласти абзаци 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  пункту 1 в новій редакції:  
«1. Визначити на 2018 рік: 
-   доходи міського бюджету у сумі  3 273 989,003 тис.грн., в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 3 127 592,896 тис.грн., доходи спеціального фонду 
міського бюджету 146 396,107 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 46 806,039
тис.грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 3 316 216,09328 тис.грн., в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету 2 801 186,69553 тис.грн., видатки спеціального 
фонду міського бюджету 515 029,39775 тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього 
рішення; 

- повернення кредитів до міського бюджету у сумі 80 557,93468 тис.грн., у тому 
числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету − 80 557,93468 
тис.грн. згідно з додатком  № 4 до цього рішення; 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 81 250,35763 тис.грн., у тому числі 
надання кредитів із загального фонду міського бюджету − 11 221,47 тис.грн. та 
надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету − 70 028,88763 тис.грн. 
згідно з додатком  № 4 до цього рішення; 

- профіцит загального фонду міського бюджету 315 184,73047 тис.грн. згідно з 
додатком № 2 до цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 358 104,2437 тис.грн. 
згідно з додатком № 2 до цього рішення.». 

1.2. Викласти пункт 2 в новій редакції:  
«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у 
тому числі по загальному фонду 2 801 186,69553 тис.грн. та спеціальному фонду 
515 029,39775 тис.грн.  згідно з додатком № 3 до цього рішення.». 

1.3. Викласти пункт 8 в новій редакції:  
«8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

міських (регіональних) програм у сумі 442 388,97614 тис.грн. згідно з додатком № 7



до цього рішення.». 
1.4. Викласти пункт 36 в новій редакції: 
«36. У разі невиконання КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» та КП 

«Черкасиводоканал» своїх зобов’язань по Кредитних угодах, для виконання 
Черкаською міською радою гарантійного зобов’язання надати право департаменту 
фінансової політики Черкаської міської ради відображати платежі пов’язанні з 
виконанням гарантійних зобов’язань, як надання кредиту з міського бюджету стосовно 
суб’єкта господарювання, зобов’язання якого гарантовані відповідно до вимог чинного 
законодавства.  

Керівники комунальних підприємств, які допустили виникнення простроченої 
заборгованості перед територіальною громадою міста за кредитами залученими під 
місцеву гарантію несуть персональну відповідальність згідно з чинним 
законодавством.». 

2. Додатки  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-
2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» викласти у новій редакції (додаються). 

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

 



грн.
Код 

програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Код 
ФКВКБ

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків 
на завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

1600000 Департамент архітектури та 
містобудування #REF!

1610000 Департамент архітектури та 
містобудування #REF!

362 900,00
Придбання апаратних комплексів 60 000,00
Придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки 225 500,00
Придбання офісної техніки (багатофункціональних 
пристроїв, принтерів, тощо) 77 400,00

100 000,00

Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
7 ЧМР (зливової каналізації та благоустрою) 4 514 593,00 97,5% 4 400 000,00 100 000,00

1 462 025,93
Реконструкція житлового будинку по вул. Гагаріна,45 з 
посиленням несучих конструкцій (усунення аварійного 
стану першого під'їзду)  

2 094 529,00 69,8% 1 462 026,00 1 462 025,93

1 050 000,00
Реконструкція приміщень під танцювальну залу 
Черкаського міського багатопрофільного молодіжного 
центру за адресою вул. Благовісна, 170 1 050 000,00 100,0% 1 050 000,00 1 050 000,00

1 794 000,00
Програма розроблення містобудівної документації у 
м.Черкаси на 2016-2020 роки, в т.ч.: 1 794 000,00

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Будівництво установов та закладів 
культури

0443

0443

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 

0921

1617324

1617310

1611020

Додаток № 6
до рішення міської ради
"Про міський бюджет на 2018 рік"
від 29.01.2018 № 2-2886 із змінами
від 13.03.2018 № 2-3103
відповідно до рішення міської ради
від 20.03.2018 № 2-3168

Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 

громадах

1617350 0443 Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 

документації)
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Внесення змін до генерального плану міста Черкаси 
(Актуалізація) 494 000,00

Внесення змін до плану зонування території міста 
Черкаси 950 000,00

Розробка та затвердження детального плану території в 
межах вулиць Академіка Корольова, Олени Теліги, 
Квіткової та Проектної №1 в місті Черкаси 350 000,00

29 000,00
Програма розвитку земельних відносин та 
використання і охорони земель в м.Черкаси на 2016-
2018 роки, в т.ч.:

29 000,00

Організація продажу земельних ділянок шляхом 
викупу 29 000,00

6 280 341,55
Реконструкція пам'ятника загиблим в Афганістані та 
інших локальних конфліктах в єдиному меморіальному 
комплексі по бульвару Шевченка в м. Черкасах 5 432 168,00 60,4% 3 280 342,00 3 280 341,55

Будівництво меморіального комплексу воїнів АТО в м. 
Черкаси 3 000 000,00

16 590 000,00
Реконструкція футбольно-баскетбольної площадки за 
адресою бульвар Шевченка, 399/1 700 000,00

Будівництво багатофункціонального Палацу спорту для 
ігрових видів спорту м. Черкаси мікрорайон "Перемога -
2"

15 000 000,00

Будівництво Льодового Палацу в м. Черкаси 
(виготовлення ПКД) 890 000,00

Н.В. Джуган
Директор 

департаменту 

1617325 0443 Будівництво споруд, установ та 
закладів фізичної культури і спорту

1617370 0490

Ралізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

1617650 0490 Проведення експертної  грошової  
оцінки  земельної ділянки чи права на 
неї


