
Пояснювальна записка
до рішення 19 сесії 7 скликання  сільської 

ради від 21.08.2018 року
«Про внесення змін до рішення Нижньосироватської

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

Керуючись  пунктом  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» сесія сільської ради вирішила:

Перерозподіл видатків

Головному розпоряднику Нижньосироватській сільській раді
зменшити видатки на  522,33тис. гривень в тому числі:

Житлово-комунальне господарство (-204,2 тис. гривень) 
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 3110 на 204,2 тис. гривень; 

Культура і мистецтво ( -18,130 тис. гривень)
- КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків

культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»
зменшити видатки по КЕКВ 2240 на 18,130 тис. гривень;

Будівництво і регіональний розвиток ( -300,0 тис. гривень)
- КПКВКМЬ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови

територій (містобудівної документації» зменшити видатки по КЕКВ 2240
на 300,00 тис. гривень

Охорона здоров’я
- КПКВКМБ 0112146 «Відшкодування вартості лікарських засобів

для лікування окремих захворювань» збільшити бюджетні призначення
по  КЕКВ  2730   на  суму  89,83731  тис.  гривень зменшивши  бюджетні
призначення по КЕКВ 2610

- Головному розпоряднику коштів Відділу освіти
     збільшити  видатки  на  КПКВКМБ  0617361  «Співфінансування
інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного
фонду  регіонального  розвитку»  КЕКВ  3142  на  522,330  тис.  гривень  -
співфінансування  проекту  «Реконструкція  приміщень  Нижньосироватської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  ім..Б.Грінченка,  що розташована  за
адресою:  Сумська  область,  Сумський  район,  с.Нижня  Сироватка,
вул..Сумська, буд.127 (318,13 тис. гривень передача коштів із загального до
спеціального фонду (бюджету розвитку)

Перерозподіл доходів відповідно до фактичних надходжень:
Зменшити надходження по таких кодах:



11010500 «Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується  фізичними
особами за результатами річного декларування» -34,0 тис. гривень;
13010200  «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім
рентної  плати  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  в  частині
деревини,  заготовленої  в  порядку  рубок  головного  користування)
-9,15тис.гривень;
18010100 «Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,
сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  житлової
нерухомості» -1,68тис.гривень;
18010300 «Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,
сплачений  фізичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  нежитлової
нерухомості» -2,0тис.гривень;
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» -21,44тис.гривень;
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» -22,6тис.гривень;
18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» -113,0тис.гривень;
22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» -42,0тис.гривень;

Збільшити надходження по таких кодах:
13030200 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення» 9,5тис.гривень;
18010400 «Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,
сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  нежитлової
нерухомості» 16,0тис.гривень;
18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» 127,0тис.гривень;
21081500 «Адміністративні  штрафи  та  штрафні  санкції  за  порушення
законодавства  у  сфері  виробництва  та  обігу  алкогольних  напоїв  та
тютюнових виробів» 10,21тис.гривень;
22010300 «Адміністративний  збір  за  проведення  державної  реєстрації
юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань
83,51тис.гривень.

      Сільський голова                                                                 В.Ю.Суспіцин

      Начальник фінансового
      управління                                                                            Н.П.Богомолова


