
Пояснювальна записка 

до рішення 34 сесії 7 скликання  сільської  

ради від 25.06.2020 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. Перерозподіл видатків загального фонду бюджету:  

        зменшити видатки Нижньосироватській сільській раді по КПКВКМБ 

0113210 «Організація та проведення громадських робіт» на 

31,332тис.гривень КЕКВ 2111 на 26,0тис. гривень, КЕКВ 2120 на 5,332 

тис. гривень; 

      

       збільшити видатки по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» на 30,0 тис. гривень 

КЕКВ 2730 на надання матеріальної допомоги Лаврик Ірині Іванівні на 

лікування (оперативне втручання) доньки Лаврик Діани Олексіївни. 

        

       збільшити видатки по  Фінансовому управлінню Нижньосироватської 

сільської ради КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

КЕКВ 2620 1,332 тис. гривень - субвенція районному бюджету Сумського 

району на фінансування профілактичних медичних оглядів дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, місцем походження яких є територія 

Нижньосироватської об’єднаної територіальної громади. 

 

Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради: 

           зменшити видатки по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної 

освіти» на суму 80,0 тис. гривень КЕКВ 2230 -90,0тис. гривень, КЕКВ 

2210 +10,0тис.гривень на придбання канцтоварів у дитячі садки; 

  

           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) на 61,0 тис. гривень : КЕКВ 2230  

31,0тис.гривень, КЕКВ 2730 30,0 тис. гривень; 

 

збільшити видатки по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на 131,0 тис. 

гривень:  

        КЕКВ 2210 на 81,0 тис. гривень ( 11,0 тис. гривень - придбання 

радіаторів для опалення у Старосільську ЗОШ; 40,0тис. гривень – придбання 

пластикових дверей та шаф для зберігання дидактичних матеріалів у 



Старосільську ЗОШ; 30,0 тис.гривень – придбання садових лавок та шаф для 

зберігання дидактичних матеріалів у Нижньосироватську ЗОШ) 

        КЕКВ 2240 на 50,0тис.гривень на поточний ремонт стелі коридору в 

Старосільській ЗОШ; 

 

       збільшити видатки по 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» на 10,0 тис. гривень КЕКВ 

2210 – придбання бензину. 

 

 

2. Перерозподіл видатків спеціального фонду бюджету 

Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради: 

        за рахунок зменшення видатків по КПКВКМБ 0611010 на 3,9 тис. 

гривень КЕКВ 3110 ( економії коштів виділених на придбання кухонної 

витяжки для Старосільського дитячого садка «Казка») збільшити видатки по 

КПКВКМБ 0611020  на 3,9 тис. гривень КЕКВ 3110 на придбання м’яких 

меблів для Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім..Б.Грінченка. Крім 

цього, у зв’язку з економією коштів в сумі 13,310 тис. гривень, виділених на 
придбання вішалок та підвісних тримачів для роздягальні 

Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім..Б.Грінченка КЕКВ 3110, змінити 

призначення використання коштів на придбання м’яких меблів для 

Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім..Б.Грінченка КЕКВ 3110.  

 

    

      Сільський голова                                                           В.Ю.Суспіцин 

       

     Начальник фінансового 

     управління                                                                      Н.П.Богомолова 

 


