
 Пояснювальна записка
до рішення виконавчого комітету №3 від 15.03.2021 року

«Про внесення змін до рішення Нижньосироватської
 сільської ради від 23.12.2020 року 

«Про бюджет Нижньосироватської сільської 
територіальної громади на 2021 рік» 

             Відповідно до рішення Сумської обласної ради «Про внесення змін
до рішення Сумської обласної ради від 26.02.2021 «Про обласний бюджет
Сумської  області  на  2021  рік»,  керуючись  пунктом  23  статті  26  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

           
1. Дохідну і видаткову частини загального фонду бюджету сільської

територіальної громади збільшено на 102,804тис.гривень за рахунок:
       -  надходження субвенції  з  місцевого бюджету за  рахунок залишку
коштів  субвенції  на  надання  державної  підтримки  особам  з  особливими
освітніми  потребами,  що  утворився  на  початок  бюджетного  періоду  код
доходу  41051700  в  сумі  22,795тис.гривень,  яку  спрямовано  головному
розпоряднику коштів Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму
Нижньосироватської сільської ради КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти
за  рахунок  залишку  коштів  за  субвенцією  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими  освітніми  потребами»  на  оплату  за  проведення  додаткових
занять  (послуг)  для учнів інклюзивних класів закладів загальної  середньої
освіти КЕКВ 2111 18,684тис.гривень, КЕКВ 2120 4111тис.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  в  сумі
117,1тис.гривень,  яку  спрямовано  головному  розпоряднику  коштів
Нижньосироватській сільській раді на лікування хворих на цукровий діабет
інсуліном  та  нецукровий  діабет  десмопресином  КПКВКМБ  0112144
«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий
діабет» КЕКВ 2730;
     -  зменшення надходження іншої субвенції  з  обласного бюджету  код
доходу 41053900 на суму 37,091тис.гривень виділеної у тому числі на:  
1.1 пільгове медичне обслуговування громадян, які  постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи КПКВКМБ 0113050 КЕКВ 2730 
-6,3тис.гривень; 
1.2 оплату компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт,
техобслуговування  автотранспорту  та  транспортне  обслуговування
КПКВКМБ 0113171  КЕКВ 2730 -2,391тис.гривень; 
1.3 поховання учасників бойових дій та інвалідів війни КПКВКМБ 0113090
КЕКВ 2730-3,0тис.гривень; 
4.забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників
антитерористичної операції (операції  об’єднаних сил)  КПКВКМБ 0113242
КЕКВ2730  -22,4тис.гривень; 
1.4  забезпечення  відшкодування  за  встановлення  пам’ятників  та
облаштування  місць  поховання  загиблих  (померлих)  учасників



антитерористичної операції (операції  об’єднаних сил)  КПКВКМБ 0113242
КЕКВ2730 -3,0тис.гривень.

2. З метою приведення у відповідність до типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету перенести планові
видатки з 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» у
сумі  1121,090тис.гривень  на  КПКВКМБ  0610160  «Керівництво  і
управління у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,
територіальних  громадах»  та  з  КПКВКМБ  3710150  «Організаційне,
інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне  забезпечення  діяльності
обласної  ради,  районної  ради,  районної  у місті  ради (у  разі  її  створення),
міської, селищної, сільської рад» у сумі 778,930тис.гривень на КПКВКМБ
3710160 «Керівництво і  управління у відповідній сфері  у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах». 

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


