
Пояснювальна записка
до рішення 20 сесії 7 скликання  сільської 

ради від 19.09.2018 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 внести такі зміни
до сільського бюджету:

Перерозподіл видатків
Головному розпоряднику  Нижньосироватській сільській раді 

Державне управління  ( -110,83246 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»  зменшити видатки  на  поточний ремонт  будівлі
КЕКВ 2240  на 110,83246 тис. гривень;

Культура і мистецтво ( -105,0 тис. гривень)
-   КПКВКМБ  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»
зменшити   видатки  на  105,0  тис.  гривень  в  тому числі:   по  КЕКВ 2210
зменшити видатки на придбання господарських товарів на 15,0 тис. гривень,
по КЕКВ  2240  зменшити  видатки  на  поточний  ремонт  приміщення на
90,0 тис. гривень;  

- Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради
збільшити видатки по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції  з  місцевого
бюджету»  на 215,83246 тис. гривень  -  субвенція Сумській районній раді  в
тому числі: 
       142,860 тис. гривень на придбання цифрового рентгенологічного апарату
для  Сумської  ЦРКЛ  на  умовах співфінансування  КЕКВ 3220  (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку);
       66,300 тис. гривень для Сумської ЦРКЛ на забезпечення препаратами
інсуліну  та  десмопресину  хворих  на  цукровий  та  нецукровий  діабет
мешканців Нижньосироватської ОТГ КЕКВ 2620;
      6,67246 тис. гривень на проведення видатків для управління соціального
захисту населення Сумської районної державної адміністрації КЕКВ 2620.

  Частину залишку коштів спеціального фонду бюджету (бюджету
розвитку) в сумі 38,54661 тис. гривень спрямувати головному розпоряднику
коштів  сільського  бюджету   Нижньосироватській  сільській  раді
КПКВКМБ 0114060   на виготовлення проектно-кошторисної документації
по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури по вул.Миру, 25
в с.Нижня Сироватка Сумського району Сумської області» КЕКВ 3132.

      Сільський голова                                                                 В.Ю.Суспіцин

      Начальник фінансового
      управління                                                                            Н.П.Богомолова




