
Пояснювальна записка
до рішення 16 (позачергової) сесії 7 скликання  сільської 

ради від 25.06.2018 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,
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  04 квітня  2018  року  «Про
затвердження  розподілу обсягу  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
у 2018 році», керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:

Дохідну і видаткову частини загального фонду сільського бюджету
збільшено на 2583,1 тис. гривень за рахунок надходження:

субвенції  з  державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад  код доходу 41033200 –
2583,1 тис. гривень, яку спрямовано головним розпорядникам коштів:

        - Нижньосироватській сільській раді –  1510,954 тис. гривень, з
яких:  

        КПКВКМБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад» в тому
числі: 

- на «Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по
вул.Новоселівська,  вул..  Сумська  в  с.Старе  Село  Сумського  району»
1304,724 тис. гривень.( передача коштів із загального до спеціального фонду
(бюджету розвитку) КЕКВ 3132 
      - на «Реконструкцію лінії освітлення по вул.. Гірна в с.Гірне Сумського
району  Сумської  області»  206,23  тис.  гривень.  (передача  коштів  із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3142

         - Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради  КПКВКМБ
0617362  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  формування
інфраструктури об'єднаних територіальних громад»  в тому числі: 
          - на «Капітальний ремонт приміщення з утепленням стін та покрівлі
(заміна  віконних  та  дверних  блоків,  ремонт  ганків)  Старосільської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  с.Старе  Село,
вул..Набережна, 1 Сумського району Сумської області» 1072,146 тис. гривень
КЕКВ  3132  (передача  коштів  із  загального  до  спеціального  фонду
(бюджету розвитку)

Частину вільного залишку коштів в сумі 176,0 тис. гривень
спрямовано головним розпорядникам коштів сільського бюджету: 

 - Нижньосироватській сільській раді – 176,0 тис. гривень, з яких:  



Державне управління  ( 13,0 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» в тому числі: 

- на капітальні видатки 13,0 тис. гривень ( передача коштів із
загального  до  спеціального  фонду  (бюджету  розвитку) КЕКВ  3110 на
придбання комп’ютера 13,0 тис. гривень; 

Житлово-комунальне господарство ( 78,0 тис. гривень )
     КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

78,0 тис. гривень в тому числі:
       -   на поточні  видатки 78,0 тис.  гривень:  КЕКВ 2210  придбання
пиломатеріалів  для  ремонту  криниць  58,0  тис.  гривень,  КЕКВ  2240
очищення криниць 20,0 тис. гривень. 

Будівництво і регіональний розвиток ( 85,0 тис. гривень )
        КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово- комунального
господарства»

  -   52,0  тис.  гривень  на  реконструкцію  вуличного  освітлення
вул..Кондратьєва   с.Старе  Село  Нижньосироватської  сільської  ради
(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)
КЕКВ 3142;
        КПКВКМБ 0114060 «Забеспечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

-   33,0 тис. гривень на капітальний ремонт топкової Будинку культури в 
с. Нижня Сироватка Нижньосироватської сільської ради (передача коштів із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)  КЕКВ 3132 

Перерозподіл видатків
- Головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській

Раді  зменшити  видатки  на  фінансування  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   

   По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови 
територій  (містобудівної  документації)»   збільшити бюджетні
призначення  по  КЕКВ  2281 на  суму  75,0  тис.  гривень  на  проведення
геодезичної зйомки населеного пункту за рахунок зменшення призначень по
КЕКВ 2282.

-
- Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради

збільшити видатки по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції  з  місцевого
бюджету»  -  субвенція  Сумській  обласні  раді   на фінансування  робіт  з



безпечного збирання, перевезення, зберігання непридатних або заборонених
до використання хімічних засобів захисту рослин на території с.Старе Село -
9,24 тис. гривень КЕКВ 2620

Секретар                                                                 Г.М. Носенко

 Начальник фінансового управління                        Н.П. Богомолова


