
Пояснювальна записка
до рішення 17 (позачергової) сесії 7 скликання  сільської 

ради від 19.07.2018 року
«Про внесення змін до рішення Нижньосироватської

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

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 червня
2018 року:  №420-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених  Міністерству  охорони  здоров’я  на  2018  рік,  та  розподіл
медичної  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  між
бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами
об’єднаних територіальних громад» та № 423-р «Деякі питання розподілу у
2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішення
сесії Сумської обласної ради сьомого скликання від 06 липня 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 1169,87 тис. гривень за рахунок надходження:

         1.  медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам код
доходу  41034200 в  сумі  410,8  тис.  гривень,  яку  спрямовано  одержувачу
коштів  Комунальному  некомерційному  підприємству  «Центральній
амбулаторії  загальної  практики-сімейної  медицини  села  Нижня
Сироватка»  Нижньосироватської  сільської  ради  КПКВКМБ  0112113
«Первинна  медична  допомога  населенню,  що  надається  амбулаторно-
поліклінічними закладами (відділеннями) КЕКВ 2610 в тому числі: 
          336,5 тис. гривень на виплату заробітної плати працівникам; 
          74,3 тис. гривень нарахування на заробітну плату;
 
         2. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих  територій  код
доходу  41034500  у  сумі  400,0  тис.  гривень,  яку  спрямовано  головному
розпоряднику  коштів   Нижньосироватській  сільській  раді   КПКВКМБ
0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  КЕКВ 3132
(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)
на  капітальний  ремонт  будинку  культури  по  вул..  Першотравнева,  6-а  в
с.Старе Село, Сумського району, Сумської області;

       3. іншої субвенції з обласного бюджету  код доходу 41053900  у сумі
30,0  тис.  гривень,  яку  спрямовано  одержувачу  коштів  Комунальному
некомерційному  підприємству  «Центральній  амбулаторії  загальної
практики-сімейної  медицини  села  Нижня  Сироватка»
Нижньосироватської  сільської  ради  КПКВКМБ  0112113  «Первинна



медична  допомога  населенню,  що  надається  амбулаторно-
поліклінічними  закладами  (відділеннями)  КЕКВ  2610  на  розробку
системи  управління  якістю  медичної  допомоги  на  первинному  рівні  в
об’єднаних територіальних громадах в умовах реформування та проведення
робіт  щодо  розроблення  практичних  рекомендацій  з  упровадження
зазначеного  механізму  як  передумови  ефективного  використання  медико-
організаційного потенціалу системи охорони здоров’я;
    
         4. іншої субвенції з районного бюджету код доходу 41053900 у сумі
20,0  тис.  гривень,  яку  спрямовано  головному  розпоряднику  коштів
Нижньосироватській сільській раді  КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у
сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  на  лікування
жительки с.Гірне Рибалко Л.С.;
     
       5.  збільшення  показників  доходної  частини  сільського  бюджету
відповідно  до  частини  7  статті  78  Бюджетного  кодексу  України  на
309,07 тис. гривень в тому числі по кодах: 
        11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності» 45,0 тис. гривень;
        18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  101,07 тис. гривень;
        18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у
яких  частка  сільськогосподарського  товаровиробництва  за  попередній
податковий  (звітний)  рік  дорівнює  або  перевищує  75  відсотків
150,0 тис. гривень;
        22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань
13,0 тис. гривень;
       які спрямовано:

       
 - Нижньосироватській сільській раді – 299,5 тис. гривень, з яких:  

Культура і мистецтво 103,2 тис. гривень
       103,2 тис.  гривень КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності
палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних
закладів»  на  капітальний  ремонт  топкової  Будинку  культури  в  с.  Нижня
Сироватка  Нижньосироватської  сільської  ради  (  передача  коштів  із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3132
       

Охорона здоров’я 196,35 тис. гривень
      196,35  тис.  гривень Комунальному некомерційному підприємству
«Центральній  амбулаторії  загальної  практики-сімейної  медицини  села
Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської  сільської  ради  КПКВКМБ
0112113  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що  надається
амбулаторно-поліклінічними  закладами  (відділеннями)  КЕКВ  2610  в
тому числі на:
          93,5 тис. гривень на виплату заробітної плати працівникам; 
          17,5 тис. гривень нарахування на заробітну плату;
          25,6 тис. гривень придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин 
         до транспортних засобів, канцелярських товарів



          28,9 тис. гривень придбання медикаментів для надання невідкладної 
          допомоги;
          6,75 тис. гривень оплата послуг;
          24,1 тис. гривень соціальне забезпечення.

- Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради
-

3,52 тис. гривень КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» КЕКВ 2620  інша субвенція  Сумському обласному бюджету  на
здійснення  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій
громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального
користування; 
    
        6,0 тис. гривень КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету
державному  бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного
розвитку регіонів» КЕКВ 2620 субвенція для УДКСУ у Сумському районі
для покращення матеріально-технічної бази управління;

    Дохідну  і  видаткову  частини  спеціального фонду  сільського
бюджету  збільшено на 58,0 тис. гривень за рахунок надходження:
     
     1. іншої субвенції з обласного бюджету код доходу 41053900 у сумі
58,0  тис.  гривень  одержувачу  коштів  Комунальному  некомерційному
підприємству  «Центральній  амбулаторії  загальної  практики-сімейної
медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради
КПКВКМБ  0112113  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається  амбулаторно-поліклінічними  закладами  (відділеннями)  на
придбання електрокардіографа

Перерозподіл видатків
- Головному розпоряднику коштів Відділу освіти

по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» зменшити планові бюджетні призначення на  64,05 тис. гривень в
тому числі:  видатки  заробітну  плату  зменшити на  суму 52,5  тис.  гривень
КЕКВ 2111 та нарахування на заробітну плату на 11,55 тис. гривень КЕКВ
2120   
      збільшивши призначення  по  КПКВКМБ 0610150  «Організаційне,
інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне  забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення),  міської,  селищної,  сільської  рад»  на 64,05  тис.  гривень в
тому числі: видатки заробітну плату збільшити на 52,5 тис. гривень КЕКВ
2111, нарахування на заробітну плату на 11,55 тис. гривень.
  
         



- Комунальному некомерційному підприємству «Центральній
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини села Нижня

Сироватка» Нижньосироватської сільської ради
 по КПКВКМБ  0112113  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається  амбулаторно-поліклінічними  закладами  (відділеннями)
збільшити видатки по  КЕКВ 2610 за рахунок зменшення видатків по КЕКВ
2282 на 349,24635 тис. гривень;

по  КПКВКМБ 0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування  окремих  захворювань»  збільшити  видатки  по  КЕКВ  2610  за
рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2730 на 97,869 тис.гривень.

   

      Сільський голова                                                                 В.Ю.Суспіцин

      Начальник фінансового
      управління                                                                            Н.П.Богомолова


