
 Пояснювальна записка
до рішення виконавчого комітету №88 від 29.09.2020 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 06.08.2020 «Про
внесення  змін  до  обласного  бюджету  Сумської  області  на  2020  рік»,
повідомлення  ГУДКСУ  у  Сумській  області  про  зміни  до  річного  розпису
асигнувань державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2020 рік №45
від  02.09.2020  по  освітній  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам, розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації
№489-ОД  та  №491-ОД   від  28.09.2020  «Про  внесення  змін  до  обласного
бюджету  Сумської  області  на  2020  рік»,  керуючись  пунктом 23  статті  26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  сільська  рада
вирішила:

        
1. Дохідну і видаткову частини загального фонду бюджету сільської

об’єднаної територіальної  громади  збільшити  на 646,95  тис.  гривень  за
рахунок:
         - надходження  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам код доходу 41033900 на суму 232,8 тис. гривень.  Відповідно по
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))»  збільшити  поточні  видатки  на
232,8  тис.  гривень,  у  тому  числі  на  оплату  праці  190,820  тис.  гривень
КЕКВ 2110, нарахування на оплату праці 41,980 тис. гривень КЕКВ 2120;
       
       - надходження субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів
депутатів  місцевих  рад  та  сільських,  селищних,  міських  голів  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету  код доходу 41053000  на суму
363,4  тис.  гривень.  По головному  розпоряднику  коштів
Нижньосироватській  сільській  раді  КПКВКМБ  0110191  «Проведення
місцевих виборів» збільшити поточні видатки на 363,4 тис. гривень, у тому
числі:   КЕКВ 2110 203,0 тис.  гривень,  КЕКВ 2120 44,660 тис.  гривень,
КЕКВ 2210 74,085 тис. гривень, КЕКВ 2240 33,140 тис. гривень, КЕКВ
2273 3,930 тис. гривень, КЕКВ 2275 4,585 тис. гривень;

      - надходження 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 на суму
50,750  тис.  гривень.  Відповідно  збільшити  видатки  по  головному
розпоряднику  коштів  Нижньосироватській  сільській  раді КПКВКМБ
0112144  «Централізовані  заходи  з  лікування  хворих  на  цукровий  та
нецукровий діабет» КЕКВ 2730 на 50,750 тис. гривень.



2. Дохідну і видаткову частини спеціального фонду бюджету сільської
об’єднаної територіальної  громади  збільшити  на 75,0  тис.  гривень  за
рахунок:
         -  надходження  субвенції  з  місцевого  бюджету  на  здійснення
природоохоронних заходів  код доходу 41053600  на суму  60, тис. гривень.
Відповідно  по  головному  розпоряднику  коштів  Нижньосироватській
сільській  раді КПКВКМБ  0118312  «Утилізація  відходів»  збільшити
поточні  видатки  на  60,0  тис.  гривень  КЕКВ  2240,  у  тому  числі  на
забезпечення  екологічно-безпечного  збирання,  перевезення,  зберігання,
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та
небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до
використання хімічних засобів захисту рослин у Нижньосироватській ОТГ
Сумського району;    
       -  надходження  коштів  до  цільового фонду від  ТОВ  АФ
«Червоносільська»  код доходу 50110000  на суму  15,0 тис. гривень.  По
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»  збільшити  поточні  видатки  на  15,0  тис.  гривень КЕКВ  2240
забезпечення  співфінансування  екологічно-безпечного  збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і
захоронення  відходів  та  небезпечних  хімічних  речовин,  у  тому  числі
непридатних  або  заборонених  до  використання  хімічних  засобів  захисту
рослин у Нижньосироватській ОТГ Сумського району.

3. Перерозподіл видатків спеціального фонду
Зробити перерозподіл видатків по 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))»  КЕКВ 3110 у зв’язку з економією коштів на придбання м’яких
меблів  для  Нижньосироватської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  ім..Б.Грінченка  в  сумі
210,00 гривень, збільшити  на цю суму 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)  10,00  гривень,  комп’ютерне  обладнання
для початкових класів 200,00 гривень. 

     Секретар сільської ради                                                Г.М.Носенко
      
     Начальник фінансового
     управління                                                                      Н.П.Богомолова
 


