
Пояснювальна записка
до рішення виконавчого комітету №46 

Нижньосироватської сільської ради від 30.04.2020 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» 

             Відповідно до рішення Сумської обласної ради від 25.03.2020 «Про
внесення  змін  до  обласного  бюджету  Сумської  області  на  2020  рік»,
розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної  адміністрації  від
15.04.2020 №152-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської
області на 2020 рік»,  керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»:

           
  1.  Дохідну  і  видаткову  частини  бюджету  сільської  об’єднаної
територіальної громади збільшено на 234,474 тис. гривень за рахунок:
            - надходження до загального фонду бюджету субвенції з місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету код доходу 41051400 у сумі 150,521 тис. гривень, яку
спрямовано  головному  розпоряднику  коштів  Відділу  освіти
Нижньосироватської  сільської  ради  КПКВКМБ  0611020  «Надання
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому
числі  з  дошкільними  підрозділами  (відділеннями,  групами))»   у  тому
числі:
              на поточні видатки 28,946 тис. гривень на підвищення кваліфікації
педагогічних працівників та проведення супервізії у тому числі: вчителів, які
забезпечують  здобуття  учнями  5-11(12)  класів  загальної  середньої  освіти
24,943 тис. гривень, проведення супервізії 2,554 тис. гривень, здійснення (у
разі потреби) витрат на відрядження для підвищення кваліфікації учителів,
асистентів  вчителів  початкової  школи,  директорів  закладів  загальної
середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної,
виховної) роботи, до посадових обов’язків яких належать питання початкової
освіти 1,449 тис. гривень КЕКВ 2250; 
             на капітальні видатки 121,575 тис. гривень на закупівлю засобів
навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи у тому
числі:  засоби  навчання  та  обладнання  (крім  комп’ютерного)
30,885тис.гривень,  сучасні  меблі  для  початкових  класів  нової  української
школи 50,553 тис. гривень, комп’ютерне обладнання для початкових класів
40,137  тис.  гривень КЕКВ  3110 (передача  коштів  із  загального  до
спеціального фонду (бюджету розвитку).   

         -  надходження до загального фонду бюджету субвенції з місцевого
бюджету  на  здійснення  підтримки  окремих  закладів  та  заходів  у  системі



охорони здоров’я  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету
код доходу 41055000 у сумі 85,583 тис. гривень, яку спрямовано головному
розпоряднику  коштів Нижньосироватській  сільській  раді КПКВКМБ
0112144  «Централізовані  заходи  з  лікування  хворих  на  цукровий  та
нецукровий діабет» КЕКВ 2730;

    - зменшення надходжень по загальному фонду  субвенції з місцевого
бюджету на  надання державної  підтримки особам з  особливими освітніми
потребами  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  код
доходу 41051200 на 1,630 тис. гривень у тому числі: збільшення поточних
видатків на  оплату  за  проведення  додаткових  занять  (послуг)  для  учнів
інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти (видатки споживання)
на  1,218  тис.  гривень,  зменшення  капітальних  видатків  на  придбання
спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних класах
закладів загальної середньої освіти (видатки розвитку) на 2,848 тис. гривень.
Відповідно  зменшено  видатки головному  розпоряднику  коштів  Відділу
освіти Нижньосироватської сільської ради КПКВКМБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому
числі  з  дошкільними  підрозділами  (відділеннями,  групами))»   на
1,630тис. гривень,  у тому числі:  КЕКВ 2110 +0,998 тис.  гривень, КЕКВ
2120 +0,220 тис. гривень, КЕКВ 3110 -2,848 тис. гривень

2. Перерозподіл видатків загального фонду
      За рахунок зменшення видатків по Фінансовому управлінню

Нижньосироватської сільської ради на  500,0  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.

            збільшити  видатки  по Головному  розпоряднику  коштів
Нижньосироватській сільській раді   КПКВКМБ 0117461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів  місцевого  бюджету»  КЕКВ  2610  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. 

3. Перерозподіл видатків спеціального фонду
           Головному  розпоряднику  коштів  Відділу  освіти
Нижньосироватської  сільської  ради   по КПКВКМБ 0611020  «Надання



загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому
числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»:
          зменшити видатки по об’єкту:  «Капітальний ремонт коридору І
поверху початкової школи будівлі Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів
ім..Б.Грінченка» КЕКВ 3132 на 13,508 тис. гривень;
          збільшити асигнування  КЕКВ  3110  на 13,508  тис.  гривень  -
співфінансування видатків  на  «Нову  українську  школу»  на  закупівлю
засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи у
тому  числі:  засоби  навчання  та  обладнання  (крім  комп’ютерного)
3,431тис.гривень,  сучасні  меблі  для  початкових  класів  нової  української
школи  5,619 тис. гривень, комп’ютерне обладнання для початкових класів
4,458 тис. гривень.

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


