
 Пояснювальна записка
до рішення першої сесії восьмого скликання від 18.11.2020 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 розпоряджень голови Сумської обласної державної
адміністрації від 13.11.2020р. №561-ОД та №564-ОД «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 16,030  тис.  гривень  за
рахунок:

   – збільшення надходження 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  в  сумі  62,630  тис.гривень  на   закупівлю  засобів
захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
під  час  карантину.  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))» збільшити
видатки на 62,630тис.гривень КЕКВ 2220
   - зменшення 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  46,600  тис.  гривень.  По головному  розпоряднику  коштів
Нижньосироватській  сільській  раді  КПКВКМБ  0110191  «Проведення
місцевих виборів» зменшити поточні  видатки на  46,600 тис.  гривень,  у
тому числі:  КЕКВ 2210 11,485 тис. гривень, КЕКВ 2240 26,6тис. гривень,
КЕКВ 2273 3,930тис. гривень, КЕКВ 2275 4,585тис.гривень.

2. Частину залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фону),
який  утворився  станом  на  01.01.2020  року  у  сумі  15,3  тис.  гривень
направити головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській
раді :

- КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства» придбання насосної станції НС 1,1 (МО119)
в  комплекті 15,3  тис.  гривень, КЕКВ  3110  (загальна  вартість  насосної
станції 49,5тис. гривень);
        

3. Перерозподіл видатків загального фонду

Головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській раді



         ЗМЕНШИТИ  видатки  по  КПКВКМБ 0113035  «Компенсаційні
виплати  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян  на
залізничному транспорті» КЕКВ 2610 -60,0тис.гривень;
        
         ЗМЕНШИТИ  видатки  по  КПКВКМБ  0115061  «Забезпечення
діяльності  місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх»  та  проведення  фізкультурно-масових  заходів  серед  населення
регіону»  на  90,0 тис. гривень, КЕКВ 2210 -27,0тис.гривень, КЕКВ 2240
-63,0тис.гривень; 
         
         ЗМЕНШИТИ  видатки по КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем
планування  та  забудови  територій»  містобудівної  документації»  на
30,0тис.гривень КЕКВ 2240.

       ЗБІЛЬШИТИ   видатки по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» на 100,0 тис. гривень, у
тому числі:  10,0тис.  гривень -  виплата матеріальної  допомоги онкохворим
мешканцям  громади;  3,0тис.  гривень  -  виплата  матеріальної  допомоги
учасникам АТО;  2,0тис.гривень – виплата матеріальної допомоги особам, які
уклали контракт про службу у збройних силах України;  3,3 тис. гривень –
подарунки дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування до
Дня Святого Миколая; 81,7 тис. гривень  - підписку районної газети «Вісті
сумських громад» для пільгових категорій населення, КЕКВ 2730.

        ЗБІЛЬШИТИ  видатки одержувачу  коштів  Комунальному
некомерційному  підприємству  «Центральній  амбулаторії  загальної
практики-сімейної  медицини  села  Нижня  Сироватка»
Нижньосироватської  сільської  ради по  КПКВКМБ  0112144
«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет» на 80,0тис.гривень КЕКВ 2730.

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))» перерозподілити видатки :
          КЕКВ 2230  зменшити на 100,0 тис.гривень;

     КЕКВ 2271  зменшити на 160,0 тис.гривень;   
     КЕКВ 2273  зменшити на 80,0 тис. гривень; 

          КЕКВ 2210 збільшити на 92,0 тис. гривень, у тому числі придбання: 
         -  Старосільська ЗОШ І-ІІІ ступенів 28,1  тис.  гривень  (спортивний
інвентар  17,0 тис.гривень,  мати  гімнастичні  5,1 тис.гривень,  тістоміс
6,0тис.гривень)
         -  Нижньосироватська ЗОШ І-ІІІ ст.ім.Б.Грінченка 63,9 тис.гривень
(спортивний  інвентар  9,0 тис.гривень,  посуд  і  господарські   товари
7,8тис.гривень,  дошки   5,5 тис. гривень, меблі  31, 1 тис. гривень,  одяг
техперсоналу 10,5 тис.гривень) 
         КЕКВ 2240 збільшити на 248,0 тис.гривень, у тому числі: 



         -  Старосільська  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  50,0 тис.гривень (послуги по
облаштуванню  території  ліхтарями  10,0  тис.гривень,  поточний  ремонт
кабінету інформатики 40,0 тис.гривень);
         -  Нижньосироватська ЗОШ І-ІІІ ступенів 198,0 тис.гривень( поточний
ремонт  підлоги  кабінету  хімії  49,5  тис.гривень,  поточний ремонт кабінету
медичної сестри 49,5 тис.гривень, поточний ремонт стелі кабінету заступника
директора  49,5  тис.гривень,  поточний  ремонт  третього  класу
49,5тис.гривень);
        
          По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» ЗМЕНШИТИ
видатки на 99,5 тис.гривень:

Поточні видатки зменшити на 146,0 тис.гривень, у тому числі:
          КЕКВ 2230 зменшити на 250,0 тис.гривень, 
          КЕКВ 2274 зменшити на 25,0 тис. гривень, 

КЕКВ 2210 збільшити на 72,6 тис. гривень:
- Старосільський ДНЗ «Казка» на придбання 24,6 тис.гривень

(меблі 21,6 тис.гривень, господарські товари  3,0 тис.гривень);
- Нижньосироватський ДНЗ «Золотий ключик» на придбання

48,0 тис.гривень (меблі  25,0 тис.гривень, принтер 5,0 тис. гривень, жалюзі
8,0 тис.гривень, килимові покриття 7,0 тис.гривень, господарські товари  3,0
тис.гривень)

КЕКВ 2240 збільшити на 55,4 тис.гривень: 
          -  Старосільський  ДНЗ  «Казка»  49,4 тис.гривень (послуги  по
облаштуванню  території  ліхтарями  6,0 тис. гривень,  поточний  ремонт
кабінету  завідуючої  23,4 тис.гривень, ремонт  кабінету  медичної  сестри
20,0тис.гривень);
          -  Нижньосироватський  ДНЗ  «Золотий  ключик»  6,0 тис.гривень
(послуги по облаштуванню території ліхтарями ).
         КЕКВ 2282 збільшити на 1,0 тис. гривень  навчання персоналу з
експлуатації котлів.

Капітальні видатки збільшити на 46,5 тис. гривень КЕКВ 3110
(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку):

- Старосільський ДНЗ «Казка» 12,0 тис.гривень (придбання сухого
басейну з кульками);

- Нижньосироватський ДНЗ «Золотий ключик» 34,5 тис.гривень  
(придбання  телевізора  та  комп’ютерного  обладнання  25,0 тис.гривень,
придбання шафи для хліба  9,5 тис.гривень)

         За  рахунок  зменшення  видатків  по  КПКВКМБ  0611010  на
99,5тис.гривень: 
         
         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 25,0тис. гривень КЕКВ
2210 (придбання бензину та запасних частин до автомобіля );
         



        по  КПКВКМБ  0611020 «Надання  загальної  середньої  освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами  (відділеннями,  групами))»  ЗБІЛЬШИТИ видатки  на
74,5тис.гривень, у тому числі:

- поточні видатки  збільшити  на  57,5  тис.гривень КЕКВ  2210
(придбання для Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.. меблі  28,3тис.гривень,
посуд  та  господарські  товари  9,2  тис.гривень,  жалюзі  –
20,0тис.гривень, 

- капітальні  видатки  збільшити на 17,0 тис. гривень КЕКВ 3110
(передача коштів із  загального до спеціального фонду (бюджету
розвитку) (придбання  комп’ютерного  обладнання  для
Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів).

4. Перерозподіл видатків спеціального фонду

   За рахунок ЗМЕНШЕННЯ видатків по КПКВКМБ 0116030
«Організація  благоустрою  населених  пунктів» на  33,0  тис.  гривень,
КЕКВ 3122  запланованих на придбання автобусної зупинки у село Нижня
Сироватка по вулиці Сумська,
        ЗБІЛЬШИТИ видатки  по КПКВКМБ  0116013  «Забезпечення
діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства»  придбання
насосної станції НС 1,1 (МО119) в комплекті 33,0 тис. гривень, КЕКВ 3110
(загальна  вартість  насосної  станції  49,5тис.  гривень).  Крім  цього,  по
КПКВКМБ  0116013  «Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного  господарства»  КЕКВ  3110 змінити  призначення  коштів
(економія коштів у сумі 1,2тис.гривень) виділених на придбання насосів для
каналізаційно-насосної станції та артезіанської свердловини згідно рішення
тридцять третьої сесії сьомого скликання на придбання насосної станції НС
1,1 (МО119) в комплекті

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


