
Пояснювальна записка
до рішення 15 сесії 7 скликання  сільської 

ради від 18.05.2018 року
«Про внесення змін до рішення Нижньосироватської

 сільської ради від 22.12.2017 року 
«Про сільський бюджет на 2018 рік» 

Відповідно  до  статті  78  Бюджетного  кодексу  України  пункту  8,
«Порядку  та  умов  надання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти  «Нова  українська  школа»  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  04  квітня  2018  року  №237,  рішень  сесій  Сумської
обласної ради сьомого скликання від 02 березня та від 27 квітня 2018 року
«Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 20 грудня 2017
року  «Про  обласний  бюджет  Сумської  області  на  2018  рік»»,  керуючись
пунктом  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»:

Дохідну і видаткову частини загального фонду сільського бюджету
збільшено на 162,424 тис. гривень за рахунок надходження:

         1.  субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної  загальної  середньої  освіти «Нова українська  школа» за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  код доходу  41051400 в  сумі
119,082  тис.  гривень,  яку  спрямовано  головному  розпоряднику  коштів
Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради  КПКВКМБ 0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними
закладами»  в тому числі: 
          49,679 тис. гривень КЕКВ 2210  - на закупівлю дидактичних матеріалів
для  учнів  початкових  класів,  що  навчаються  за  новими  методиками
відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа на період до 2029 року;
         47,423 тис. гривень КЕКВ 2210 – на закупівлю сучасних меблів для
початкових класів нової української школи;                 
         21,980  тис.  гривень КЕКВ 2210 –  на  закупівлю комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів
нової української школи .

2. субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету  код доходу 41051200  у сумі  22,527 тис. гривень, яку
спрямовано  головному  розпоряднику  коштів  Відділу  освіти
Нижньосироватської  сільської  ради   КПКВКМБ  0611020  «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами»
в  тому  числі:  на  оплату  праці  за  проведення  додаткових  корекційно-
розвиткових  занять  для  учнів  інклюзивних  класів  -  КЕКВ  2110
12,94056тис.гривень  на  нарахування  на  заробітну  плату  -  КЕКВ  2120
2,84692тис.гривень  на  придбання  спеціальних  засобів  корекції  психічного



розвитку, які дають змогу дитині опанувати навчальну програму КЕКВ 2210
6,73952 тис. гривень.

     3.  іншої субвенції з місцевого бюджету на оздоровлення та відпочинок
дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів
на  оздоровлення  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи)  код  доходу  41053900  у  сумі  20,815  тис.  гривень,  яку
спрямовано  головному  розпоряднику  коштів  Відділу  освіти
Нижньосироватської сільської ради  КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення
та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються
за  рахунок  коштів  на  оздоровлення  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 2730.

    Частину вільного залишку коштів в сумі 468,057 тис. гривень
спрямовано головним розпорядникам коштів сільського бюджету: 

        - Нижньосироватській сільській раді – 342,9 тис. гривень, з яких:  
Державне управління  ( 96,9 тис. гривень )

          КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  обласної  ради,  районної
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад» 96,9 тис. гривень в тому числі: 

       -   на поточні видатки 81,9  тис. гривень: 
КЕКВ  2110  на  заробітну  плату  працівника  по  благоустрою  території
сільської ради - 26,1 тис. гривень;
КЕКВ 2120  нарахування на заробітну плату - 5,8 тис. гривень;
КЕКВ 2210 придбання меблів в сільську раду - 50,0 тис. гривень; 
       -  на капітальні видатки  15,0 тис.  гривень (  передача коштів із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3110 на
придбання  комп’ютера  для  спеціаліста-методиста  відділу  культури,
молоді, спорту і туризму.  

Соціальний захист та соціальне забезпечення ( 210,00 тис. гривень )
      КПКВКМБ 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд

окремих  категорій  громадян  на  залізничному  транспорті»
150,00 тис. гривень КЕКВ 2610 на компенсацію витрат «Сумській дирекції
залізничних  перевезень»  регіональної  філії  «Південна  залізниця»  за
перевезення  громадян  пільгових  категорій  залізничним  транспортом  у
приміському сполученні;

    
      КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» 60,0 тис. гривень КЕКВ 2730 в тому числі : на
надання матеріальної допомоги на лікування онкохворих 10,0 тис. гривень;
на проведення оперативного лікування дитини 50,0 тис. гривень.

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю



 ( 36 тис. гривень )
     КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання » 30,0 тис. гривень ( передача коштів із загального до
спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3210 поповнення статутного
капіталу комунального підприємства «Господар»

     КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів
місцевого  самоврядування»  КЕКВ  2800  сплата членських  внесків  до
«Асоціації  об’єднаних територіальних громад» - 6,0 тис. гривень.

Охорона здоров’я 35,52 тис. гривень )
- Комунальному закладу Нижньосироватської  сільської ради

«Центральна амбулаторія загальної практики сімейної медицини
с.Нижня Сироватка»

      КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що
надається  амбулаторно-поліклінічними  закладами  (відділеннями)»
в тому числі на поточні видатки 33,12 тис. гривень  КЕКВ 2282, з яких:      

- на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох
років життя із малозабезпечених сімей (згідно поданої заяви ) в сумі
13,720 тис. гривень; 

- на  технічне  обслуговування  обладнання  та  адміністрування
програмного забезпечення комп’ютерної техніки -   14,4 тис. гривень; 

- на придбання ксероксного паперу - 2,0 тис. гривень; 
- виготовлення  печаток  та  штампів  після  реорганізації  установи  -

1,0 тис. гривень; 
- на оплату  видачі ліцензії 2,0 тис. гривень. 

на капітальні видатки КПКВКМБ 0117363 «Виконання
інвестиційних  проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного  розвитку окремих територій»2,4  тис.  гривень (  передача
коштів  із  загального  до  спеціального  фонду  (бюджету  розвитку)  на
технічний нагляд капітального ремонту приміщення Старосільської АЗПСМ;

   

Освіта ( 33,23 тис. гривень )
Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради

         
        КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» (співфінансування) 
13,230 тис. гривень в тому числі: 
         5,52 тис. гривень КЕКВ 2210- на закупівлю дидактичних матеріалів для
учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до
Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної
середньої освіти «Нова українська школа на період до 2029 року; 
        5,27  тис.  гривень  КЕКВ 2210– на  закупівлю сучасних меблів для
початкових класів нової української школи; 



        2,44  тис.  гривень КЕКВ  2210 –  на  закупівлю  комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів
нової української школи.

            КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів  з  оздоровлення  дітей,  що  здійснюються  за  рахунок  коштів  на
оздоровлення  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи)»  20,0 тис. гривень КЕКВ 2230 направити на харчування дітей
в пришкільних таборах. 

      
- Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради

56,407 тис. гривень :
        
     КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

       56,407 тис. гривень КЕКВ 2620 інша субвенція Сумській районній раді:
- для  відшкодування  витрат  за  надані  соціальні  послуги  Сумському

районному  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  -
24,470 тис. гривень;

- для відшкодування вартості  наданих реабілітаційних послуг Центру
соціальної  реабілітації  дітей  інвалідів  Сумського  району   -
27,760 тис. гривень;

- для  виплати  заробітної  плати  керівнику  туристичного  гуртка
Сумського  районного  Будинку  дітей  та  юнацтва  Лазаренку  О.О.
-4,177 тис. гривень.

- Головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській
раді залишок екологічних коштів  спеціального  фонду бюджету  в  сумі
81,51785 тис. гривень направити:
1. на озеленення території громади, придбання зелених насаджень 72,27785
тис. гривень КПКВКМБ 0118311  «Охорона та раціональне використання
природних ресурсів» КЕКВ 2210
2. на співфінансування робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання
непридатних  або  заборонених  до  використання  хімічних  засобів  захисту
рослин на території  с.Старе Село -  9,24 тис.  гривень КПКВКМБ 0118312
«Утилізація відходів» КЕКВ 2240

Перерозподіл видатків

- Головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській
раді  по  КПКВКМБ  0116030  «Організація  благоустрою  населених
пунктів» зменшити планові  бюджетні  призначення  на  поточний  ремонт
доріг на суму 87,0 тис. гривень збільшивши призначення:  на вивіз ТПВ та
ліквідацію  стихійних  звалищ  на  території  об’єднаної  громади  -
45,0 тис.  гривень, на обрізку дерев 32,0 тис.  гривень, на поточний ремонт
пам’ятників загиблим воїнам ВВВ - 10,0 тис. гривень.

По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови 



територій  (містобудівної  документації)»   збільшити бюджетні
призначення  по  КЕКВ  2282 на  суму  75,0  тис.  гривень  на  проведення
геодезичної зйомки населеного пункту за рахунок зменшення призначень по
КЕКВ 2240.

   За рахунок зменшення обсягу резервного фонду  сільського бюджету 
(зменшення асигнувань по Фінансовому  управлінню Нижньосироватської
сільської  ради)  збільшено обсяг  бюджетних  призначень  головному
розпоряднику Нижньосироватській  сільські  раді  по КПКВКМБ 0113242
«Інші  заходи у  сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»
21,0  тис.  гривень  КЕКВ  2730  в  тому  числі:  на надання  матеріальної
допомоги постраждалим від пожежі.

-    Комунальному закладу Нижньосироватської  сільської ради
«Центральна  амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини
с.Нижня Сироватка  зробити перерозподіл видатків – 

           зменшити  видатки заплановані на заміну вікон у комунальному
закладі  Нижньосироватської  сільської  ради  «Центральна  амбулаторія
загальної  практики-сімейної  медицини  с.  Нижня  Сироватка»  Амбулаторія
загальної  практики-сімейної  медицини,  с.  Старе  Село   (кошти субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного  розвитку  окремих  територій)  на  суму  192,0  тис.
гривень по КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню,
що  надається  амбулаторно-поліклінічними  закладами  (відділеннями)»
КЕКВ 2282
          збільшивши видатки  по  КПКВКМБ 0117363 «Виконання
інвестиційних  проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного  розвитку  окремих  територій»,  в  зв’язку  зі  зміною  назви
об’єкту  на  «Капітальний  ремонт  амбулаторії  загальної  практики-сімейної
медицини  с.Старе  Село  Сумського  району  Сумської  області  (елемент
енергозбереження)»   

      Сільський голова                                                                 В.Ю.Суспіцин

      Начальник фінансового
      управління                                                                            Н.П.Богомолова


