
Пояснювальна записка
до рішення 32 сесії 7 скликання  сільської 

ради від 14.02.2020 року
«Про внесення змін до рішення Нижньосироватської

 сільської ради від 21.12.2019 року 
«Про бюджет Нижньосироватської сільської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

             Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:

           
  1.  Частину вільного залишку коштів загального фонду в сумі

2387,921тис.гривень спрямовано  головним  розпорядникам  коштів
сільського бюджету: 

- Нижньосироватській сільській раді – 233,85тис. гривень, з яких:
Державне управління  ( 38,25  тис. гривень )

          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» 38,25 тис. гривень 
       на поточні видатки 24,75 тис. гривень: 
КЕКВ  2120 донарахування на заробітну плату 16,6 тис. гривень;
КЕКВ  2272 водопостачання 0,75 тис. гривень;
КЕКВ  2240  техобслуговування приміщення реєстратора 1,0 тис. гривень;
КЕКВ  2275  вивіз  твердих  побутових  відходів  та  відкачка  нечистот
6,4тис.гривень;
      на капітальні видатки 13,5 тис. гривень:
КЕКВ 3110 придбання комп’ютера в зборі для реєстратора (передача коштів
із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку);

Культура і мистецтво ( 34,5 тис. гривень)
        КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків  
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»
34,5тис.гривень  на поточні видатки: 
КЕКВ  2120 донарахування на заробітну плату 25,5 тис. гривень;
КЕКВ  2240  оплату  автотранспортних  послуг  з  перевезення  хорового
колективу для участі у пісенних конкурсах 9,0 тис. гривень.

Фізична культура і спорт (10,0 тис. гривень)
        КПКВКМБ 0115061 «Забезпечення діяльності  місцевих центрів
фізичного  здоров’я  населення  «Спорт  для  всіх»  та  проведення
фізкультурно-масових  заходів  серед  населення  регіону» на  придбання
спортивної форми футболістам 10,0 тис. гривень КЕКВ 2210;



Житлово-комунальне господарство (38,3 тис. гривень) 
  КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно -

каналізаційного господарства»  на поточний ремонт огорожі водонапірної
вежі та артезіанської свердловини у с.Нижня Сироватка по вул.. Сумська -
38,3тис. гривень КЕКВ 2240;           

Охорона здоров’я (112,8 тис. гривень )
- одержувачу коштів Комунальному некомерційному

підприємству  «Центральній  амбулаторії  загальної  практики-сімейної
медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради
        КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що
надається  амбулаторно-поліклінічними  закладами  (відділеннями)
12,8тис.гривень на придбання протипожежного інвентарю та протипожежні
заходи  КЕКВ 2610;
        КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет» 100,0 тис. гривень КЕКВ 2730;

Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради – 
1511,731 тис.гривен, з яких: 

          КПКВКМБ 0610150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  обласної  ради,  районної
ради,  районної  у  місті  ради  (у  разі  її  створення),  міської,  селищної,
сільської рад»  109,15  тис. гривень,  у тому числі: 
        - КЕКВ 2110 на заробітну плату водія 56,68 тис. гривень; 
        - КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату 12,47 тис. гривень;
        - КЕКВ 2210 придбання паливно-мастильних матеріалів 
           25,0тис.гривень;
        - КЕКВ 2240 послуги з технічного обслуговування, страхування  
          автомобіля 15,0 тис. гривень. 
          

Освіта (911,957тис. гривень) 
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 112,0 тис. гривень

         - на поточні видатки (протипожежні заходи) 12,0тис.гривень:  оплату
послуг  по  здійснення  замірів  опору  ізоляції  і  перевірку  спрацювання
приладів  захисту  електричних  мереж  та  електроустановок  від  короткого
замикання; з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів;
встановлення  протипожежних  дверей;  вогнезахисна  обробка  дерев’яних
конструкцій покриття будівель; облаштування будівель пристроями захисту
від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів КЕКВ 2240;
       -  на  капітальні  видатки  100,0  тис.  гривень придбання  дитячого
ігрового майданчика в Старосільський ДНЗ «Казка»  КЕКВ 3110 (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку).

         



          КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями,  групами))»  -  787,057  тис.  гривень,  у  тому
числі:
              на поточні видатки 63,5 тис. гривень: 
         -  придбання  меблів  для  роздягальні  спортивної  зали  у
Нижньосироватську ЗОШ 30,0 тис. гривень КЕКВ 2210; 
         -  (протипожежні заходи) оплату послуг по здійснення замірів опору
ізоляції  і  перевірку  спрацювання  приладів  захисту  електричних  мереж  та
електроустановок  від  короткого  замикання;  з’єднання,  відгалуження  та
окінцювання жил проводів і кабелів; встановлення протипожежних дверей;
вогнезахисна  обробка  дерев’яних  конструкцій  покриття  будівель;
облаштування будівель пристроями захисту від прямих попадань блискавки і
вторинних її проявів 33,5тис.гривень:  КЕКВ 2240
        на капітальні видатки 723,557 тис. гривень по об’єкту: «Капітальний
ремонт коридору І  поверху початкової  школи будівлі Нижньосироватської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  ім..Б.Грінченка»  КЕКВ  3132 (передача  коштів  із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку).   

         КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері  освіти»  12,9  тис.  гривень на  нарахування  на  заробітну  плату
(лікарняний лист по вагітності та пологах)
 

Будівництво та регіональний розвиток
 (490,624 тис. гривень )

         КПКВКМБ 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що
реалізуються  за  рахунок  коштів  державного  фонду  регіонального
розвитку»  на  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  (передача  коштів  із  загального  до
спеціального фонду (бюджету розвитку) КЕКВ 3142

Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради -
642,34  тис. гривень:

   КПКВКМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове
забезпечення  будівництва,  реконструкції,  ремонту  і  утримання
автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого  значення,
вулиць  і  доріг  комунальної  власності  у  населених  пунктах»  у  сумі
500,0тис. гривень, КЕКВ 2620  співфінансування поточного ремонту доріг:
О191511/Т-19-09/-Низи-Верхня  Сироватка  -  250,0  тис.  гривень та  С191529
Нижня Сироватка-Малий Вистороп-Бишкінь – 250,0тис. гривень.



КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
92,34тис.гривень:

         - субвенція обласному бюджету Сумської області 42,34тис.гривень
для  компенсаційних виплат  та  відшкодування  вартості  пільгового  проїзду
автомобільним  транспортом  загального  користування  у  приміському  і
міжміському внутрішньо обласному сполученні в Сумській області, у тому
числі: для компенсаційних виплат учасникам АТО та іншим ветеранам війни
-  32,81  тис.  гривень,  на  відшкодування  вартості  проїзду  інших  пільгових
категорій – 9,53 тис. гривень, КЕКВ 2620;
       - субвенція районному бюджету Сумського району 50,0 тис. гривень
для придбання медичного та комп’ютерного обладнання для КНП «Сумська
ЦРКЛ» СРР СО для забезпечення надання медичної допомоги,  КЕКВ 3220
(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку);

   КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку
регіонів» 50,0 тис. гривень, в тому числі: 
-- субвенція для Сумського районного відділу поліції на придбання паливно-
мастильних  матеріалів  та  проведення  поточних  ремонтів,  технічного
обслуговування службового автотранспорту в сумі 20,0 тис. гривень, КЕКВ
2620;
-  субвенція  1  державному  пожежно-рятувальному  загону  Управління
Державної служби України з  надзвичайних ситуацій у Сумській області на
придбання форменого, захисного одягу та комп’ютерного обладнання в сумі
30,0 тис. гривень, КЕКВ 2620. 

          2. Залишок коштів освітньої  субвенції з  державного бюджету
місцевому  бюджету  в  сумі  1750,26872  тис.  гривень спрямовано  по
КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» у тому числі: 
       - 876,26872 тис. гривень на оснащення шкіл засобами навчання з фізики,
хімії,  біології,  географії,  математики,  навчальними  комп’ютерними
комплексами  з  мультимедійними  засобами  навчання,  навчальним
обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи КЕКВ 3110
(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку);
      -  874,0  тис.  гривень  капітальний  ремонт  туалетних  приміщень,  їх
облаштування санітарно-гігієнічним обладнанням та розроблення відповідної
проектної документації по об’єктах: 
         «Капітальний ремонт приміщень туалетних кімнат у улаштуванням
універсальної  кабіни  для  МГН  будівлі  Старосільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Нижньосироватської сільської ради по вул..Набережна,
1б  с.Старе  Село  Сумського  району  Сумської  області  610,0  тис.  гривень;
КЕКВ 3132 (передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету
розвитку);



        «Капітальний ремонт приміщень туалетних кімнат з улаштуванням
універсальної  кабіни  для  МГН будівлі  Нижньосироватської  ЗОШ І-ІІІ  ст..
ім..Б.Грінченка по вул..Сумська, 127 с.Нижня Сироватка Сумського району
Сумської  області  264,0  тис.гривень  КЕКВ  3132 (передача  коштів  із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку);

         3.  Залишок коштів  дотації  з  місцевого  бюджету  на  здійснення
переданих з  державного бюджету видатків  з  утримання закладів  освіти та
охорони  здоров’я  за  рахунок  відповідної  додаткової  дотації  з  державного
бюджету у сумі  268,17695 тис. гривень спрямовано  розпоряднику коштів
Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради на КПКВКМБ 0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної  середньої
освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними  підрозділами  (відділеннями,
групами))»  на поточні видатки:
       - придбання жалюзі на вікна у класні кімнати Нижньосироватської ЗОШ
І-ІІІ ступенів 9,17695 тис. гривень КЕКВ 2210;
       - поточний ремонт кабінету директора Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів
60,0 тис. гривень КЕКВ 2240;
       - поточний ремонт кабінету фізики Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів
199,0 тис. гривень КЕКВ 2240;

      
        4. Залишок екологічних коштів спеціального фонду бюджету  в
сумі 36,34433 тис. гривень  направити  - Головному розпоряднику коштів
Нижньосироватській сільській раді у тому числі: 
         на озеленення території громади, придбання зелених насаджень 6,0 тис.
гривень  КПКВКМБ  0118311   «Охорона  та  раціональне  використання
природних ресурсів» КЕКВ 2210;
         на  ліквідацію  стихійних  звалищ  твердих  побутових  відходів  на
території громади 30,34433 тис. гривень  КПКВКМБ 0118312 «Утилізація
відходів» КЕКВ 2240

5. Перерозподіл видатків
 Головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській

раді  по  КПКВКМБ 0117610 «Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва»   зменшити планові  видатки  по  КЕКВ  2240  на
100,0тис.гривень,  збільшивши на  цю  суму  видатки  по  Фінансовому
управлінню  Нижньосироватської  сільської  ради)  КПКВКМБ  3718700
«Резервний фонд» КЕКВ 9000       

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


