
 Пояснювальна записка 

до рішення третьої сесії восьмого скликання від 19.02.2021 року 

«Про внесення змін до рішення Нижньосироватської 

 сільської ради від 23.12.2020 року  

«Про бюджет Нижньосироватської сільської  

територіальної громади на 2021 рік»  

 

             Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

            

  1.  Частину вільного залишку коштів загального фонду в сумі 

746,692тис.гривень спрямовано головним розпорядникам коштів сільського 

бюджету:  

- Нижньосироватській сільській раді – 472,2тис. гривень, з яких: 

Державне управління  ( 63,0тис. 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  63,0 тис. гривень:  

КЕКВ  2210 придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю 

58,0тис.гривень; 

КЕКВ 2800 інші поточні витрати (судовий збір) 5,0тис.гривень. 

 

Охорона здоров’я (48,2 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) 

18,2тис.гривень на проведення корегування проекту «Капітальний ремонт 

приміщення будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по 

вул..Сумська,125 с.Нижня Сироватка Сумського району Сумської області» в 

цінах поточного року КЕКВ 3210 (передача коштів із загального до 

спеціального фонду (бюджету розвитку); 

     

        КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» 30,0 тис. гривень КЕКВ 2730; 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення (31,0тис.гривень) 

        КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на поточні видатки 

30,0тис.гривень: 

КЕКВ 2210 на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

20,0тис.гривень;  

КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних) 10,0тис.гривень. 

 



        КПКВКМБ 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів 

війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату 

житлово-комунальних послуг» на поточні видатки КЕКВ 2730 

1,0тис.гривень ( у зв’язку з підвищенням тарифів на оплату житлово-

комунальних послуг) 

 

Житлово-комунальне господарство (330,0 тис. гривень)  

    КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

на поточні видатки 330,0тис.гривень: 

- на поточний ремонт доріг у с.Старе Село -  200,0 тис. гривень, 

грейдерування доріг у населених пунктах громади – 100,0тис.гривень, 

КЕКВ 2240; 

- оплата електроенергії вуличного освітлення – 30,0тис.гривень, КЕКВ 

2273.            

 

Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму 

Нижньосироватської сільської ради –  

13,620 тис. гривень, з яких:  

         КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на поточні 

видатки 10,0тис.гривень, придбання жалюзі у Нижньосироватський ДНЗ 

«Золотий ключик» КЕКВ 2210. 

 

         КПКВКМБ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» 3,620 тис. гривень надання матеріальної 

допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування,  

після досягнення 18 річного віку КЕКВ 2730. 

  

Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради - 

260,872  тис. гривень: 

         КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  на 

поточні трансферти 200,872тис.гривень: 

         - субвенція Степанівській селищній раді Сумського району 

Сумської області  200,872тис.гривень: 

1.  для Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників»  на забезпечення права педагогічних працівників на 

психологічну підтримку, надання консультування щодо планування та 

визначення траєкторії професійного розвитку працівників освіти, 

розроблення документів закладу освіти, особливостей організації освітнього 

процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням 

технологій дистанційного навчання, проведення супервізій – 

145,948тис.гривень КЕКВ 2620; 

2. для Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Степанівської 

селищної ради Сумського району Сумської області» для забезпечення права 

дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти та надання 

системних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг - 

16,712тис.гривень КЕКВ 2620; 



3. для Комунальної установи «Дитяча юнацька спортивна школа» 

38,212тис.гривень, КЕКВ 2620; 

    

   КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів» 60,0 тис. гривень, в тому числі:  

1.  субвенція для Сумського районного відділу поліції на придбання паливно-

мастильних матеріалів та проведення поточних ремонтів, технічного 

обслуговування службового автотранспорту в сумі 30,0 тис. гривень, КЕКВ 

2620; 

2.  субвенція 1 державному пожежно-рятувальному загону Управління 

Державної служби України з  надзвичайних ситуацій у Сумській області на 

придбання форменого, захисного одягу, запасних частин для автомобільної 

техніки,  комп’ютерного обладнання, канцелярських товарів та оплату з 

заправки картриджів до принтерів в сумі 30,0 тис. гривень, КЕКВ 2620.  

 

          2. Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету в сумі 2247,93678 тис. гривень спрямовано по 

КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами» у тому числі:  

            на оплату праці педагогічних працівників КЕКВ 2111 

203,227тис.гривень та нарахування на оплату праці КЕКВ 2120 

44,70978тис.гривень; 

       - 860,0 тис. гривень на оснащення шкіл засобами навчання з фізики, 

хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними 

комплексами з мультимедійними засобами навчання, навчальним 

обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи, у тому 

числі: КЕКВ 2210 290,0тис.гривень,  КЕКВ 3110 570,0тис.гривень 

(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку); 

      - 1140,0 тис. гривень на здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням 

пожежної безпеки (встановлення блискавко захисту, автоматичної системи 

пожежної сигналізації, здійснення обробки дерев’яних конструкцій 

вогнезахисною речовиною) КЕКВ 2240; 

 

         3. Залишок коштів бюджету розвитку (спеціальний фонд) 71,7 тис. 

гривень спрямовано розпоряднику коштів Відділу освіти, культури, 

молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради на 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти»  на капітальні видатки, придбання: 

      - плити електричної у Нижньосироватську ЗОШ І-ІІІ ступенів 

22,7тис.гривень КЕКВ 3110; 

      - системи очистки води у Старосільську ЗОШ І-ІІІ ступенів 

49,0тис.гривень КЕКВ 3110; 

       

4. Перерозподіл видатків 

 Головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській 

раді  

1. по  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» ЗМЕНШИТИ планові видатки на 

206,92тис.гривень, у тому числі по: 

        КЕКВ 2111 зменшити на 286,0тис.гривень (заробітна плата соціальних 

працівників);  

       КЕКВ 2120 зменшити на 62,92тис.гривень; 

        КЕКВ 2210 збільшити на придбання предметів, матеріалів, обладнання 

та інвентарю 42,0тис.гривень; 

       КЕКВ 2240 збільшити на оплату послуг (крім комунальних) 

100,0тис.гривень.  

 

         ЗБІЛЬШИТИ видатки по КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення 

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

на 348,92 тис. гривень, у тому числі КЕКВ 2111 на 286,0тис.гривень та 

КЕКВ 62,92тис.гривень; 

 

2. по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

ЗМЕНШИТИ планові видатки на 142,0тис.гривень, у тому числі по КЕКВ 

2111 на 116,393тис.гривеньта по КЕКВ 2120 на 25,607тис.гривень. 

 

3. по КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» ЗМЕНШИТИ 

планові видатки на 24,802тис.гривень КЕКВ 2730  

        

        ЗБІЛЬШИТИ видатки по Фінансовому  управлінню 

Нижньосироватської сільської ради) КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції 

з місцевого бюджету»  на 24,802тис.гривень - субвенція районному 

бюджету Сумського району для управління соціального захисту населення на 

виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги КЕКВ 2620. 

 

   

      Сільський голова                                                           В.Ю.Суспіцин 

      

      Начальник фінансового 

      управління                                                                Н.П.Богомолова  

 

 


