
Пояснювальна записка
до рішення 33 сесії 7 скликання  сільської 

ради від 22.05.2020 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

517,0тис.гривень спрямовано  головним  розпорядникам  коштів  сільського
бюджету: 

- Нижньосироватській сільській раді –317,0 тис. гривень, з яких:
Державне управління  ( 52,0  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»  на поточні видатки  52,0 тис.гривень КЕКВ 2240  поточний
ремонт  автомобіля  ВАЗ-21214  «Нива»  49,0  тис.  гривень КЕКВ   2282
навчання та підвищення кваліфікації фахівців в сфері публічних закупівель
3,0тис.гривень.

Житлово-комунальне господарство ( 265,0 тис. гривень) 
  КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного  господарства»  46,0  тис.  гривень,  у  тому  числі:  на
придбання  насоса  для  каналізаційно-насосної  станції  у  с.  Старе  Село
28,0тис.  гривень та  на  придбання  глибинного  насоса  для  артезіанської
свердловини у с.Нижня Сироватка  18,0 тис. гривень КЕКВ 3110 (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку);  

      КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
219,00 тис. гривень, у тому числі: 
         - 199,0 тис. гривень на поточний ремонт дороги по вул.. Шкільна у
с.Нижня Сироватка КЕКВ 2240;
         -  20,0 тис. гривень послуги по вивезенню ТПВ КЕКВ 2275.      

Охорона здоров’я (70,0 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)
70,0тис.гривень у тому числі: 
        на поточні видатки 29,0 тис. гривень 14,5 тис. гривень – послуги по
технічному  обслуговуванню  електричних  мереж  та  влаштування
електроживлення гаража та господарських приміщень та 14,5 тис. гривень –



послуги по встановленню системи відеоспотереження у Нижньосироватській
АЗПСМ КЕКВ 2610;
       на капітальні видатки 41,0 тис. гривень –  придбання апарату для
визначення  холестерину  (фотометр)  для  амбулаторії  загальної  практики
сімейної медицини с. Старе Село КЕКВ 3210 (передача коштів із загального
до спеціального фонду (бюджету розвитку);

Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради – 
130,0 тис. гривень, з яких:
Освіта (130,0тис. гривень)

          КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))» - 130,0 тис. гривень  на  поточні
видатки: 
         - 30,0 тис.гривень на поточний ремонт кабінету предмету «Захист
України»  Нижньосироватської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  ім..Б.Грінченка  КЕКВ
2240;
        -  100,0 тис.гривень на поточний ремонт обідньої зали Старосільської
ЗОШ І-ІІІ ступенів КЕКВ 2240;
        
         2. Залишок коштів  спеціального фонду бюджету (цільовий фонд)  в
сумі  6,49178  тис.  гривень  направити  -  Головному  розпоряднику  коштів
Нижньосироватській  сільській  раді КПКВКМБ  0117691   «Виконання
заходів  за  рахунок  цільових  фондів,  утворених  Верховною  Радою
Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого  самоврядування  і
місцевими органами виконавчої влади і фондів,  утворених Верховною
Радою  Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2210 –
3,2тис. гривень, КЕКВ 2240 – 3,29178тис.гривень.

3. Перерозподіл видатків загального фонду бюджету: 
         Нижньосироватській  сільській  раді  по  КПКВКМБ  0117350
«Розроблення  схем  планування  та  забудови  територій  (містобудівної
документації)»  зменшити планові  видатки  по  КЕКВ  2240  на
170,0тис.гривень, збільшивши на цю суму видатки по КЕКВ 2281 

Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради:
       - КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними  підрозділами
(відділеннями,  групами))»  зменшити видатки  по  КЕКВ  2230  на
64,9тис.гривень, збільшивши видатки по КЕКВ 2240:
         15,0 тис. гривень  на поточний ремонт кабінету предмету «Захист
України» Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів 2м...Б.Грінченка;
         49,9 тис. гривень  на поточний ремонт приміщення для 4-го класу
Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

     - зменшити  видатки  по КПКВКМБ  0613140  «Оздоровлення  та
відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за



рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи) КЕКВ 2230 на 60,0 тис. гривень;
   
    -  збільшити видатки  по  КПКВКМБ 0611020  «Надання  загальної
середньої  освіти  закладами загальної  середньої  освіти  (у  тому числі  з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на поточний ремонт
обідньої  зали  Старосільської   ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  КЕКВ  2240  на
20,0тис.гривень;

  - збільшити видатки  по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності
інших  закладів  у  сфері  освіти»  КЕКВ  2240  придбання  програмного
забезпечення «ЮА бюджет» для централізованої бухгалтерії відділу освіти
40,0 тис. гривень;

4. Перерозподіл видатків спеціального фонду бюджету
Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради:

       - зменшити видатки  по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної
середньої  освіти  закладами загальної  середньої  освіти  (у  тому числі  з
дошкільними  підрозділами  (відділеннями,  групами))»  на
49,9тис.гривень, у тому числі:
        по КЕКВ 3132 зменшити на 137,221тис. гривень (економія коштів по
об’єктах: «Капітальний ремонт приміщень туалетних кімнат з улаштуванням
універсальної кабіни для МГН будівлі Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів» -
29,975  тис.  гривень;  «Капітальний  ремонт  приміщень  туалетних  кімнат  з
улаштуванням універсальної  кабіни  для  МГН будівлі  Нижньосироватської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  ім..Б.Грінченка  –  26,756  тис.  гривень;   «Капітальний
ремонт коридору І  поверху початкової  школи будівлі  Нижньосироватської
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім..Б.Грінченка 80,49 тис. гривень) 
        по КЕКВ 3110 збільшити видатки на 87,321 тис. гривень, у тому числі:
     - на оснащення шкіл засобами навчання  56,731тис.гривень (залишок
коштів освітньої субвенції);
     -  придбання  вішалок  та  підвісних  тримачів  для  роздягальні
Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім..Б.Грінченка 30,59 тис. гривень;
  
    - збільшити  видатки  по КПКВКМБ  0611010  «Надання  дошкільної
освіти» 49,9 тис. гривень придбання кухонної витяжки для Старосільського
дитячого садка «Казка» КЕКВ 3110.

             Відповідно до листа Департаменту фінансів Сумської обласної
державної адміністрації від 29.04.2020 №29.04.2020 «Про наслідки перевірки
рішення  Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  бюджет
Нижньосироватської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2020
рік» виправити недоліки виявлені у ході перевірки рішення.
 
      Сільський голова                                                           В.Ю.Суспіцин   
      Начальник фінансового
      управління                                                                      Н.П.Богомолова


