
Пояснювальна записка
до рішення 31 сесії 7 скликання  сільської 

ради від 21.12.2019 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 20.12.2019 року,
керуючись  пунктом  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»:
           
             1. Дохідну і  видаткову частини загального фонду  бюджету
сільської об’єднаної територіальної громади  збільшено за рахунок: 
              надходження субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету (на послуги з доступу до Інтернету закладів загальної
середньої  освіти)   код  доходу  41054300  у  сумі  199,0  тис.  гривень,  яку
спрямовано  головному  розпоряднику  коштів Відділу  освіти
Нижньосироватської  сільської  ради  КПКВКМБ  0611020  «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами»
КЕКВ 2240

  
2. Перерозподіл доходів (загальний фонд) 

відповідно до фактичних надходжень:

         Зменшити надходження по таких кодах:
11010400  «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»  
-84,0 тис. гривень;
11020200  «Податок  на  прибуток  підприємств  та  фінансових  установ
комунальної власності» -5,004 тис. гривень;
13030200 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення» -2,6 тис. гривень;
18010100  «Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,
сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  житлової
нерухомості» -1,310 тис. гривень;
18010400  «Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,
сплачений  юридичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів  нежитлової
нерухомості» -11,763 тис. гривень;
18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» -150,0 тис. гривень;
18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» -5,078 тис. гривень;
18050500  «Єдиний  податок  з  сільськогосподарських  товаровиробників,  у
яких  частка  сільськогосподарського  товаровиробництва  за  попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» 



-44,4 тис. гривень;
22012500  «Плата  за  надання  інших  адміністративних  послуг»
-4,023тис.гривень;

      Збільшити надходження по таких кодах:
11010100  «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами,  із  доходів  платника  податку  у  вигляді  заробітної  плати»
84,529тис.гривень;
11010500  «Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується  фізичними
особами за результатами річного декларування» 4,475 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)»
2,6тис.гривень;
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  42,2 тис. гривень;
18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» 125,951 тис. гривень;
18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»  44,4  тис. гривень;
22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»  4,023тис.гривень.

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


