
Пояснювальна записка
до рішення 18 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 

Житлово-комунальне господарство (-298,0 тис. гривень) 
- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

 зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2240 на 417,0 тис. гривень в
тому числі на поточний ремонт доріг  зменшити на 400,0 тис. гривень та на
17,0 тис. гривень послуги по очистці колодязів;
КЕКВ 2210 збільшити  асигнування на 97,0 тис.  гривень в тому числі на:
придбання  електротоварів   15,0  тис.  гривень;  придбання  залізобетонних
виробів  (кільця  для  криниць)  та  тротуарної  плитки  -  50,0  тис.  гривень;
придбання пиломатеріалів та будівельних матеріалів для поточного ремонту
автобусних зупинок 32,0 тис. гривень;

-  КПКВКМБ  0116013  «Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства» збільшити  видатки по  КЕКВ 3110 в сумі
22,0  тис.  гривень  на  придбання  двох  електронасосів  для  артезіанських
свердловин (передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету
розвитку).  
    Крім цього змінити призначення коштів по КЕКВ 2240 виділені 14 сесією
сьомого  скликання  від  23.02.2018  в  сумі  38,5  тис.  гривень  з  поточного
ремонту водогону в с. Старе Село на поточний ремонт водогону в с. Нижня
Сироватка.

Культура і мистецтво ( -52,0 тис. гривень)
-   КПКВКМБ  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»
зменшити видатки в тому числі по КЕКВ 2210 на 30,0 тис. гривень, КЕКВ
2240 на 22,0 тис. гривень;  

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
(+400,0 тис. гривень)

-   КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету»
збільшити  видатки  КЕКВ  2610  на  співфінансування  поточного  ремонту
доріг.



    Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю ( -100,0
тис.  гривень) по КПКВКМБ  0117610  «Сприяння  розвитку  малого  та
середнього підприємництва» зменшити асигнування по КЕКВ 2240

- Головному розпоряднику коштів Відділу освіти
     збільшити  видатки  на  КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної
середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними  закладами»
(+50,0 тис. гривень)  КЕКВ 2210  на придбання спортивного інвентарю для
Нижньосироватської ЗОШ ім. Б.Грінченка.

      Сільський голова                                                                 В.Ю.Суспіцин

      Начальник фінансового
      управління                                                                            Н.П.Богомолова


