
 Пояснювальна записка 

до рішення четвертої сесії восьмого скликання від 28.05.2021 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 розпорядження  КМУ від 19 травня 2021 р. № 468-р 

«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій», 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 100,0тис.гривень за рахунок 

надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій  код доходу 41034500 на придбання дитячого ігрового майданчика 

Сумська область, Сумський район, с. Старе Село, вул..Першотравнева 

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ3110 (передача коштів із загального до спеціального фонду  (бюджету 

розвитку); 

  

 2.  Частину вільного залишку коштів загального фонду в сумі 

1183,68 тис.гривень спрямовано головним розпорядникам коштів сільського 

бюджету:  

Нижньосироватській сільській раді – 614,58 тис. гривень, з яких: 

 

Державне управління  ( 37,0тис. 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»   37,0 тис. гривень, у тому числі:  

- на ПОТОЧНІ видатки  15,0 тис. гривень КЕКВ  2240 поточний ремонт 

         службового автомобіля; 

- на КАПІТАЛЬНІ видатки КЕКВ 3110 придбання комп’ютерної техніки 

  22,0тис.гривень (передача коштів із загального до спеціального фонду    

  (бюджету розвитку); 

 

Охорона здоров’я (165,680 тис. гривень ) 

- одержувачу коштів КНП «Центральній амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини села Нижня Сироватка» 

Нижньосироватської сільської ради 

        КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 

165,680тис.гривень на ПОТОЧНІ видатки КЕКВ 2610, у тому числі: 



     -  54,0 тис. гривень на здійснення доплат медичним працівникам задіяним 

у боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

корона вірусом SARS-CoV-2, та іі наслідками; 

     -  11,880 тис. гривень нарахування на заробітну плату; 

     -  24,8 тис. гривень придбання банкеток медичних; 

     -  40,0 тис. гривень на пільгові рецепти; 

     -  35,0 тис. гривень на оплату природного газу. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення (50,9 тис. гривень) 

        КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 0,9 тис. гривень на 

навчання фахівця із соціальної роботи КЕКВ 2282 

 

        КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» на ПОТОЧНІ видатки 50,0тис.гривень КЕКВ 

2730 на надання допомоги застрахованим особам на період здійснення 

обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» згідно Закону України від 30 

березня 2021 року №1358-IX. 

 

Житлово-комунальне господарство (128,0 тис. гривень)  

        КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» на КАПІТАЛЬНІ видатки 20,0 тис. гривень 

на придбання глибинного насоса для артсвердловини у с.Нижня Сироватка. 

КЕКВ 3110 (передача коштів із загального до спеціального фонду  (бюджету 

розвитку). 

 

   КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

на ПОТОЧНІ видатки 108,0 тис.гривень: 

- 48,0 тис. гривень придбання щебеневої суміші для підсипки доріг, 

20,0тис. гривень придбання пиломатеріалів для криниць та 

5,0тис.гривень  придбання запчастин для бензокоси КЕКВ 2210; 

- 35,0 тис. гривень послуги екскаватора та навантажувача для вивезення 

стихійних звалищ сміття КЕКВ 2240. 

 

Економічна діяльність (233,0 тис. гривень) 

          КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

200,0тис.гривень на співфінансування поточного ремонту дороги О 191511 

/Т-19-09/- Низи-Верхня Сироватка  ( вул..Сумська с.Нижня Сироватка) 

КЕКВ 2610. 

       

         КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного  капіталу суб’єктів 

господарювання» внески до статутного капіталу КПЕРЖ «Господар» 

30,0тис.гривень, КЕКВ 2610. 

 



          КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування» 3,0тис.гривень, КЕКВ 2800. 

 

Відділу освіти, культури, молоді, 

 спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради –  

541,1 тис. гривень, з яких:  

Освіта (474,0 тис. гривень) 

         КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на ПОТОЧНІ 

видатки 349,0тис.гривень, у тому числі:  

- 100,0 тис. гривень придбання дверних блоків, підвісної стелі, 

    сантехнічних та електротоварів для поточного ремонту групи   

    молодшого віку у Старосільському ЗДО ясла-садок «Казка»  

    КЕКВ 2210; 

- 199,0 тис. гривень поточний ремонт групи  молодшого віку у 

Старосільському ЗДО ясла-садок «Казка» КЕКВ 2240;  

-  50,0 тис. гривень на поточний ремонт підлоги  коридору першого 

поверху у Нижньосироватському ЗДО ясла-садок «Золотий ключик»   

КЕКВ 2240. 

 

         КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» на ПОТОЧНІ видатки 100,0 тис. гривень, у 

тому числі: 

-  50,0 тис. гривень на придбання дверних блоків та підвісної стелі для 

кабінетів природничо-математичного циклу Нижньосироватської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів ім. Б.Грінченка КЕКВ 2210; 

- 50,0 тис. гривень на поточний ремонт кабінету хімії 

Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Б.Грінченка КЕКВ 2240. 

 

          КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти» на ПОТОЧНІ видатки 10,0 тис. гривень на придбання столів 

письмових КЕКВ 2210. 

 

    КПКВКМБ 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на КАПІТАЛЬНІ видатки  КЕКВ 3110 15,0 

тис.гривень (передача коштів із загального до спеціального фонду  

(бюджету розвитку); 

 

Культура і мистецтво (27,1 тис. гривень) 

       КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на 

ПОТОЧНІ видатки 27,1тис.гривень, у тому числі: 

- 10,0 тис. гривень на придбання лічильників електроенергії КЕКВ 

2210; 

- 7,1 тис. гривень на поточний ремонт котла в Старосільському Будинку 

культури та 10,0 тис. гривень на послуги по встановленню лічильників 

електроенергії КЕКВ 2240. 



 

Фізична культура і спорт (40,0тис.гривень) 

   КПКВКМБ 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»  на ПОТОЧНІ 

видатки на послуги по харчуванню, підвозу футбольних команд 40,0 тис. 

гривень  КЕКВ 2240 

 

Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради  

Міжбюджетні трансферти ( 28,0 тис. гривень) 

        КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  на 

ПОТОЧНІ трансферти 25,0тис.гривень, КЕКВ 2620 субвенція обласному 

бюджету Сумської області   для обласного комунального закладу Сумська 

обласна школа вищої спортивної майстерності для якісної підготовки та 

участі провідних спортсменів школи у чемпіонаті Європи, світу, 

міжнародних турнірах та всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби. 

    

  КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів» на ПОТОЧНІ трансферти 3,0 тис. гривень  субвенція для 

Сумського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в 

Сумській області на придбання паперу офісного, КЕКВ 2620; 

 

3.  Залишок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного 

бюджету в сумі 218,22575 тис. гривень направити на оплату праці 

непедагогічних працівників шкіл КЕКВ 2110 178,885 тис. гривень та 

нарахування на заробітну плату КЕКВ 2120 39,34075 тис. гривень 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» 

 
          4. ПЕРЕРОЗПОДІЛ видатків залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету спрямовано по КПКВКМБ 

0611061 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами»:  

           ЗМЕНШИТИ ПОТОЧНІ видатки передбачені 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 на 

1140,0тис. гривень; 

           ЗБІЛЬШИТИ КАПІТАЛЬНІ видатки: 

- 140,0 тис. гривень на придбання електрообладнання для харчоблоку 

Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Б.Грінченка, КЕКВ 3110 

(передача коштів із загального до спеціального фонду  (бюджету 

розвитку);   

- 1000,0 тис. гривень на «Капітальний ремонт харчоблоку 

Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 



Нижньосироватської сільської ради, за адресою: вул..Набережна, 1б, 

село Старе Село Сумського району Сумської області» КЕКВ 3132. 

 

5. ПЕРЕРОЗПОДІЛ видатків  головному розпоряднику коштів 

Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської 

сільської ради: 

          ЗМЕНШИТИ планові видатки по  КПКВКМБ 0610160 «Керівництво 

і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» на 3,0 тис. гривень КЕКВ 2110;  

         ЗБІЛЬШИТИ видатки по КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та 

відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» на придбання путівок дітям в оздоровчі 

табори 3,0 тис. гривень КЕКВ 2730.  

 

             Відповідно до листа Департаменту фінансів Сумської обласної 

державної адміністрації від 31.03.2021 №03.1-21/3853 «Про наслідки 

перевірки рішення Нижньосироватської сільської ради «Про бюджет 

Нижньосироватської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

виправити недоліки виявлені у ході перевірки рішення. 

 

      Сільський голова                                                      Вячеслав СУСПІЦИН 

      

      Начальник фінансового 

      управління                                                                Наталія БОГОМОЛОВА  


