
 Пояснювальна записка 

до рішення п’ятої сесії восьмого скликання від 31.08.2021 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 

289,0 тис. гривень спрямовано головним розпорядникам коштів сільського 

бюджету:  

Нижньосироватській сільській раді – 14,0 тис. гривень, з яких: 

 

Житлово-комунальне господарство (14,0 тис. гривень)  

        КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» на КАПІТАЛЬНІ видатки 14,0 тис. гривень 

на придбання глибинного насоса для артсвердловини у с. Старе Село. 

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

розвитку). Крім цього, економію коштів в сумі 0,723тис.гривень по КЕКВ 

3110 направити на придбання глибинного насоса для артсвердловини у с. 

Старе Село (загальна вартість насоса становить 14,723тис. гривень.) 

 

Відділу освіти, культури, молоді, 

 спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради –  

265,0 тис. гривень, з яких:  

Освіта (245,0 тис. гривень) 

         КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на ПОТОЧНІ 

видатки 45,0тис.гривень, придбання радіаторів опалення та посуду у 

Старосільський ЗДО ясла-садок «Казка», КЕКВ 2210; 

 

         КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» на ПОТОЧНІ видатки 200,0 тис. гривень, на 

оплату теплопостачання шкіл КЕКВ 2271; 

 

Культура (20,0тис. гривень) 

        КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

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

ПОТОЧНІ видатки 20,0 тис. гривень, КЕКВ 2240 послуги з демонстрації 

спец ефектів до святкування Дня села в с. Нижня Сироватка та с. Старе Село. 

 

Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради  

Міжбюджетні трансферти ( 10,0 тис. гривень) 

        КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  на 

ПОТОЧНІ трансферти 10,0тис.гривень, КЕКВ 2620 субвенція бюджету 

Краснопільської селищної територіальної громади   для КНП 

«Краснопільська лікарня» на проведення медогляду допризовників, 



призовників, військовозобов’язаних Нижньосироватської сільської 

територіальної громади. 

    

2. Дохідну і видаткову частини спеціального фонду бюджету 

сільської територіальної громади збільшити на 84,175 тис. гривень за 

рахунок надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності код доходу 24062100, які 

направити на видатки по головних розпорядниках: 

- Нижньосироватській сільській раді – 63,784 тис. гривень на 

КПКВКМБ 0118312 «Утилізація відходів»  КЕКВ 2240 вивезення 

стихійних звалищ на території громади; 

- Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради  

Міжбюджетні трансферти ( 20,391 тис. гривень) КПКВКМБ 

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  на ПОТОЧНІ 

трансферти КЕКВ 2620 субвенція обласному бюджету Сумської 

області на співфінансування заходів щодо 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 на території 

Нижньосироватської с/р Сумського району, 1,2т. 

 

3. ПЕРЕРОЗПОДІЛ видатків  загального фонду: 

 

- головному розпоряднику коштів Нижньосироватській сільській 

раді: 

     ЗМЕНШИТИ видатки по КПКВКМБ 0116030 «Організація  

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2120 на 9,0тис.гривень; 

          ЗБІЛЬШИТИ видатки по 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» 

КЕКВ 2730 на 4,0 тис. гривень. 

     ЗБІЛЬШИТИ видатки по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів 

із землеустрою» КЕКВ 2281 на 5,0 тис. гривень на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Крім цього, на проведення 

зазначених робіт врахувати економію коштів в сумі 11,0тис.гривень, яка 

утворилася в результаті проведення тендерної процедури по розробці 

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту 

с.Нижня Сироватка КЕКВ 2281; 

         

        по КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» зробити перерозподіл 

видатків: зменшити видатки по КЕКВ 2240 на 2,0тис. гривень та збільшити 

видатки по КЕКВ 2282 на проходження навчання у Навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області та 



Комунальному обласному підприємстві Сумської обласної ради «Навчально-

виробничий центр»; 

 

- головному розпоряднику коштів Відділу освіти, культури, молоді, 

спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради: 

 

          ЗМЕНШИТИ 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  56,280 тис. гривень КЕКВ 2230; 

          ЗБІЛЬШИТИ видатки по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на ПОТОЧНІ 

видатки 56,280 тис. гривень КЕКВ 2240, у тому числі:  30,0тис.гривень на 

поточний ремонт кабінету української мови та 26,280тис. гривень на 

поточний ремонт коридору Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ім..Б.Грінченка; 

 

         ЗМЕНШИТИ видатки по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення 

діяльності бібліотек» на 6,630 тис. гривень КЕКВ 2273; 

         ЗБІЛЬШИТИ видатки по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення 

діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 

інших клубних закладів» на 6,630 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 2210 

3,0тис.гривень, КЕКВ 2240 3,630 тис. гривень. 

 

 

 

      Сільський голова                                                      Вячеслав СУСПІЦИН 

      

      Начальник фінансового 

      управління                                                                Наталія БОГОМОЛОВА  


