
 Пояснювальна записка 

до рішення шостої сесії восьмого скликання від 12.10.2021 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 

90,222 тис. гривень спрямовано головним розпорядникам коштів сільського 

бюджету:  

Нижньосироватській сільській раді – 30,0 тис. гривень, з яких: 

 

Державне управління (30,0 тис. 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 КАПІТАЛЬНІ видатки 30,0 тис. гривень на придбання 

комп’ютерної техніки та меблів КЕКВ 3110 (передача коштів із загального 

до спеціального фонду  (бюджету розвитку).  

 

Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради  

Міжбюджетні трансферти ( 60,222 тис. гривень) 

        КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  на 

ПОТОЧНІ трансферти 40,222тис.гривень, КЕКВ 2620 з них: 

- субвенція обласному бюджету Сумської області (додатково) для 

компенсаційних виплат та відшкодування вартості пільгового проїзду 

автомобільним транспортом загального користування у приміському і 

міжміському внутрішньо обласному сполученні в Сумській області на 

2021 рік в сумі 14,690 тис. гривень; 

- субвенція бюджету Сумської міської територіальної громади для КНП 

«КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» Сумської міської 

ради на проведення медогляду допризовників, призовників, 

військовозобов’язаних Нижньосироватської сільської територіальної 

громади в сумі 25,532 тис.гривень. Крім цього, субвенцію передбачену 

бюджету Краснопільської селищної територіальної громади   для КНП 

«Краснопільська лікарня» на проведення медогляду допризовників, 

призовників, військовозобов’язаних Нижньосироватської сільської 

територіальної громади, зменшити на суму 10,0тис.гривень та направити 

ці кошти  бюджету Сумської міської територіальної громади для КНП 

«КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» Сумської міської 

ради на проведення медогляду допризовників, призовників, 

військовозобов’язаних Нижньосироватської сільської територіальної 

громади загальна сума субвенції згідно розрахунку наданого КНП 

«КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» Сумської міської 

ради становить 35,532 тис. гривень). 



 

          КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів» на ПОТОЧНІ трансферти 20,0 тис. гривень, КЕКВ 2620:  

     - Головному управлінню національної поліції в Сумській області 

відділенню поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління поліції 

15,0тис.гривень для проведення поточних ремонтів, технічного 

обслуговування службового автотранспорту; 

    -  Головному управлінню національної поліції в Сумській області 

5,0тис.гривень  на придбання паливно-мастильних матеріалів для 

службового автомобіля поліцейського офіцера громади. 

 

2. ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ загального фонду бюджету 

Нижньосироватській сільській раді: 

         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» ЗБІЛЬШИТИ  видатки на 80,7 тис. гривень, у тому числі: 

збільшити видатки по КЕКВ 2271 на 64,0 тис. гривень, КЕКВ 2273 на 

7,0тис.гривень, КЕКВ 2274  на 39,0 тис. гривень, зменшити видатки КЕКВ 

2275 на 29,3 тис. гривень. 

 

         КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» 

ЗБІЛЬШИТИ видатки на 52,06540  тис. гривень КЕКВ 2610: на оплату 

природного газу 32,06540 тис. гривень та на придбання швидких тестів для 

визначення захворювання на корона вірус 20,0 тис. гривень.  

          Крім цього, зробити перерозподіл по КПКВКМБ 0112113 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається амбулаторно-

поліклінічними закладами (відділеннями)» : зменшити видатки на оплату 

послуг (крім комунальних) на 5,5 тис. гривень та видатки на оплату 

електроенергії на 5,0 тис. гривень, збільшивши видатки на окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку на 10,5 тис. гривень.   

 

        КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» ЗМЕНШЕННЯ видатків КЕКВ 2730 на 

32,06540 тис. гривень.  

 

         КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства» ЗБІЛЬШИТИ видатки на 25,0 тис.гривень 

КЕКВ 2240 на поточний ремонт водонапірної башти в с. Нижня Сироватка, 

вул..Сумська, 127. 

 

         КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

ЗМЕНШИТИ видатки 65,7 тис. гривень: КЕКВ 2111 на 53,7 тис. гривень, 

КЕКВ 2120 на 5,0 тис. гривень, КЕКВ 2273 на 7,0 тис. гривень. 

 



         КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації) ЗМЕНШИТИ видатки на 

60,0тис.гривень КЕКВ 2281. 

 

Відділу освіти, культури, молоді, 

 спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради –  

Освіта (33,570 тис. гривень) 

          КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» ЗМЕНШИТИ 

видатки 25,0тис.гривень: зменшити  видатки КЕКВ 2111 на 34,0 тис. 

гривень, КЕКВ 2120 на 9,0 тис. гривень, КЕКВ 2230 на 55,0 тис. гривень, 

КЕКВ 2240 на 10,0тис.гривень, КЕКВ 2273 на 52,0 тис. гривень, КЕКВ 2275 

на 45,0тис.гривень, збільшити видатки КЕКВ 2271 180,0 тис. гривень. 

 

           КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» ЗБІЛЬШИТИ видатки на 58,570 

тис. гривень: КЕКВ 2111 на 20,0 тис. гривень на оплату праці 

непедагогічних працівників, КЕКВ 2120 на 5,0 тис. гривень, КЕКВ 2240 на 

33,570 тис. гривень (на поточний ремонт шкільного автобуса 

22,570тис.гривень та 11,0 тис. гривень на обслуговування систем очистки 

води). 

           

           КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами» ЗМЕНШИТИ поточні 

видатки на 78,0 тис. гривень по КЕКВ 2210 виділених 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 в сумі та ЗБІЛЬШИТИ капітальні видатки на 

78,0тис.гривень на придбання обладнання для харчоблоків КЕКВ 3110 

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

 

Культура (-11,570 тис. гривень) 

           КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

ЗМЕНШИТИ видатки на 19,570 тис. гривень КЕКВ 2275; 

 

           КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

ЗБІЛЬШИТИ  видатки 8,0 тис. гривень, КЕКВ 2240 (послуги з встановлення 

лічильників електроенергії 2,0 тис. гривень та розпиловку дров 

6,0тис.гривень. 

 

Фізична культура і спорт(-22,0тис. гривень) 

            КПКВКМБ 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів 

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

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» ЗМЕНШИТИ 

видатки на 22,0 тис. гривень: збільшити КЕКВ 2210 на 20,0 тис. гривень на 

придбання призів на проведення спортивних змагань, зменшити КЕКВ 2240 

на 42,0 тис. гривень. 



 

3. ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ спеціального фонду бюджету 

Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради 

Міжбюджетні трансферти  

       КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  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. ЗМЕНШИТИ на 

20,391тис.гривень та ЗБІЛЬШИТИ на цю суму видатки по КПКВКМБ 

3719740 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів» КЕКВ 2620 

 

 

 

 

      Сільський голова                                                      Вячеслав СУСПІЦИН 

      

      Начальник фінансового 

      управління                                                                Наталія БОГОМОЛОВА  


