
Пояснювальна записка
до рішення 30 сесії 7 скликання  сільської 

ради від 20.11.2019 року
«Про внесення змін до рішення Нижньосироватської

 сільської ради від 21.12.2018 року 
«Про бюджет Нижньосироватської сільської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

             Відповідно до рішення Сумської обласної ради від 05.11.2019 року,
керуючись  пунктом  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»:
           
             1. Дохідну і видаткову частини спеціального фонду  бюджету
сільської об’єднаної територіальної громади  збільшено за рахунок: 
              надходження субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за
рахунок  залишку  коштів  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету, що
утворився  на  початок  бюджетного  періоду  (на  забезпечення  службовим
автотранспортом  медичних  працівників  комунальних  закладів  охорони
здоров’я, що працюють у сільській місцевості)  код доходу 41054000  у сумі
1000,0  тис.  гривень,  яку  спрямовано  одержувачу  коштів  Комунальному
некомерційному  підприємству  «Центральній  амбулаторії  загальної
практики-сімейної  медицини  села  Нижня  Сироватка»
Нижньосироватської  сільської  ради  КПКВКМБ  0117367  «Виконання
інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості» КЕКВ 3210.

  
     2.  Частину вільного залишку коштів загального фонду в сумі

33,0  тис.  гривень спрямовано   головному  розпоряднику  коштів
Фінансовому  управлінню  Нижньосироватської  сільської  ради  на
збільшення  видатків по  КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» на 33,0 тис. гривень КЕКВ 3220 (передача коштів із загального
до  спеціального  фонду  (бюджету  розвитку) для  передачі  трансферту
обласному  бюджету  Сумської   області  на  співфінансування  заходів,  що
фінансуються  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров’я  у  сільській  місцевості,  щодо  забезпечення  телемедичним
обладнанням комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості.

3. Перерозподіл видатків
Загальний фонд

головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській раді 
(-97,79 тис. гривень)

- зменшити видатки по: КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем



планування та забудови території (містобудівної документації) на 118,790тис.
гривень КЕКВ 2240;

- збільшити видатки по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне,
інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне  забезпечення  діяльності
обласної  ради,  районної  ради,  районної  у  місті  ради (у  разі  її  створення),
міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 3110 (передача коштів із загального
до спеціального фонду (бюджету розвитку) 21,0 тис. гривень на придбання
персонального комп’ютера та  багатофункційного пристрою для спеціаліста
Центрального  відділу  обслуговування  громадян  (сервісного  центру)
головного  управління  Пенсійного  фонду  України  в  Сумській  області  для
якісного  обслуговування  і  прийому  мешканців  громади  на  віддаленому
робочому місці;

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

Нижня Сироватка» (перерозподіл видатків)
 

    -  зменшити поточні видатки по КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична
допомога  населенню,  що надається  амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)  на 41,5 тис. гривень  КЕКВ 2610;
        
    - збільшити  поточні  видатки  по  КПКВКМБ  0117367  «Виконання
інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток
системи  охорони  здоров’я  у  сільській  місцевості»  на  41,5  тис.  гривень
КЕКВ  2610 на  оплату  послуг  пов’язаних  з  реєстрацією  службового
автотранспорту та оплату пенсійного збору;

головному розпоряднику коштів Фінансовому управлінню
Нижньосироватської сільської ради (97,790  тис. гривень)

     -  збільшити  видатки  по  КПКВКМБ  3719770  «Інші  субвенції  з
місцевого  бюджету»  КЕКВ  2620  на  97,790  тис.  гривень  для  передачі
трансферту Сумському районному бюджету Комунальному некомерційному
підприємству  «Сумська  центральна  районна  клінічна  лікарня»  Сумської
районної ради на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет.

      Сільський голова                                                           В.Ю.Суспіцин
     
      Начальник фінансового
      управління                                                                      Н.П.Богомолова


