
 Пояснювальна записка
до рішення 36 сесії сьомого скликання від 20.10.2020 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» сільська рада вирішила:

1. Частину  вільного залишку коштів загального фонду в сумі
11,0 тис. гривень  направити головному розпоряднику коштів  Фінансовому
управлінню  Нижньосироватської  сільської  ради  КПКВКМБ  3719800
«Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів»:
     -  субвенція  на  придбання  офісного  паперу  для  потреб  Сумського
районного  відділу  філії  Державної  установи  «Центр пробації»  у  Сумській
області у сумі 3,0 тис. гривень КЕКВ 2620;
    - субвенція УДКСУ у Сумському районі Сумської області на покращення
матеріально-технічної бази управління 8,0тис.гривень КЕКВ 2620.

2. Частину залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фону),
який  утворився  станом  на  01.01.2020  року  у  сумі  34,5  тис.  гривень
направити головному розпоряднику коштів  Нижньосироватській сільській
раді :

- КПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» придбання
книги збірка поезії «Джерела б’ють» 10шт. 1,5 тис. гривень, КЕКВ 3110;

- КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
33,0  тис.  гривень,  КЕКВ  3122  на  придбання  автобусної  зупинки  у  село
Нижня Сироватка по вулиці Сумська.

        
3. Перерозподіл видатків 

Головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській раді
по  КПКВКМБ  0117350  «Розроблення  схем  планування  та  забудови
територій»  містобудівної  документації»  зменшити  видатки  на
75,640тис.гривень КЕКВ 2240.
          Одержувачу коштів Комунальному некомерційному підприємству
«Центральній  амбулаторії  загальної  практики-сімейної  медицини  села
Нижня Сироватка» Нижньосироватської  сільської  ради по КПКВКМБ
0112113  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що  надається
амбулаторно-поліклінічними  закладами  (відділеннями)  збільшити
видатки  на  75,640тис.гривень на  оплату  праці  та  нарахування  на  оплату
праці (преміювання працівників) КЕКВ 2610.

Головному розпоряднику коштів Відділу освіти
Нижньосироватської сільської ради

       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»  ЗБІЛЬШИТИ  ПОТОЧНІ  видатки  на  13,0  тис.  гривень
КЕКВ 2210 - придбання  зимового  комплекту  шин та  запасних частин  до
автомобіля.

       По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
ЗМЕНШИТИ ПОТОЧНІ видатки на 92,0 тис. гривень, у тому числі:    

- КЕКВ 2230 зменшити на 13,0 тис. гривень,
- КЕКВ 2273 зменшити на 44,1 тис. гривень, 
- КЕКВ 2274 зменшити на 44,1 тис. гривень,
- КЕКВ 2275 зменшити на 11,8 тис. гривень,
- КЕКВ  2220  збільшити  на  15,0  тис.  гривень  (на  придбання

дезінфікуючих засобів, медикаментів та медичного обладнання),
- КЕКВ 2272 збільшити на 6,0 тис. гривень.

        По КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))» ЗМЕНШИТИ ПОТОЧНІ видатки
на 171,0 тис. гривень, з них:

- КЕКВ 2271 зменшити на 290,0 тис. гривень;
- КЕКВ 2110 збільшити на 52,0 тис. гривень (на підвищення розміру 

          мінімальної заробітної плати з 01.09.2020 року) ;
- КЕКВ 2120 збільшити 20,0 тис. гривень; 
- КЕКВ 2220 збільшити на 40,0 тис. гривень (на придбання
    дезінфікуючих засобів, медикаментів та медичного обладнання);
- КЕКВ 2272 збільшити на 7,0 тис. гривень.

       По КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
ЗБІЛЬШИТИ КАПІТАЛЬНІ видатки на 250,0 тис. гривень КЕКВ 3142 на
виготовлення  проектно-кошторисної  документації  «Реконструкція
приміщень та облаштування території Нижньосироватської загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів імені Бориса Грінченка Нижньосироватської  сільської
ради  Сумського  району  Сумської  області,  за  адресою:  вулиця  Сумська,
будинок 127,  село Нижня Сироватка Сумського району Сумської області»
(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку).

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


