
 Пояснювальна записка 

до рішення сьомої сесії восьмого скликання від 17.11.2021 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 28 жовтня 2021 року 

№ 1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій», рішення Сумської обласної ради 

від 29 жовтня 2021року, 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 1004,400тис.гривень, у тому числі за 

рахунок надходження: 

        

         субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  у сумі 

1000,0 тис. гривень код доходу 41034500 на  «Капітальний ремонт 

приміщення будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по 

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

КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» КЕКВ 3210 (передача коштів із загального до спеціального 

фонду  (бюджету розвитку); 

          

         субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду в сумі 4,4тис. гривень код 

доходу 41051700 на оплату за проведення додаткових занять (послуг) для 

учнів інклюзивних класів закладів загальної  КПКВКМБ 0611210 «Надання 

освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111 4,2 тис. гривень, КЕКВ 

2120 0,2тис.гривень. 

 

2. Частину вільного залишку коштів загального фонду в сумі 

57,0 тис. гривень спрямовано головним розпорядникам коштів сільського 

бюджету:  

Нижньосироватській сільській раді – 37,0 тис. гривень 

 

 КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)  

25,0 тис. гривень на преміювання працівників, які працюють з хворими на 

COVID, КЕКВ 2610 

 



 КПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності   водопровідно-

каналізаційного господарства» на КАПІТАЛЬНІ видатки 

12,0тис.гривень - придбання електродвигуна для каналізаційно-насосної 

станції у с. Старе Село КЕКВ 3110 (передача коштів із загального до 

спеціального фонду  (бюджету розвитку).  

 

Відділу освіти, культури, молоді, 

 спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради –  

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 20,0 тис. гривень на 

ПОТОЧНІ видатки – придбання дитячих іграшок КЕКВ 2210 . 

 

3. 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 8,6 тис. гривень, у тому числі: 

збільшити видатки по КЕКВ 2120 на 15,8 тис. гривень, зменшити видатки 

КЕКВ 2250 на 7,2тис.гривень. 

 

          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  

видатки на 12,0 тис. гривень КЕКВ 2730. 

          

          КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

ЗМЕНШИТИ видатки на 8,6 тис. гривень КЕКВ 2120. 

 

         КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 

ЗБІЛЬШИТИ видатки на 12,0 тис. гривень КЕКВ 2240 на послуги по 

виготовленню додатку до технічної документації по встановленню та зміні 

меж сільських населених пунктів Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області: с.Вишневе, с.Старе Село. 

         Крім цього, кошти заплановані по КЕКВ 2240 у сумі 170,0 тис. гривень 

на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель 

населеного пункту с. Нижня Сироватка Сумського району Сумської області 

доповнити словами «та населеного пункту с. Старе Село Сумського району 

Сумської області». 

 

Відділу освіти, культури, молоді, 

 спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради –  

         КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» ЗМЕНШИТИ 

видатки на 2,5тис. гривень, у тому числі зменшити видатки по КЕКВ 2230 

на 22,5тис.гривень, збільшити видатки по КЕКВ 2210 на 10,0тис. гривень та 

по КЕКВ 2240 на 10,0тис. гривень. 

 



        КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» ЗБІЛЬШИТИ видатки на 2,5 тис. гривень КЕКВ 2240 на оплату 

послуг по програмному забезпеченню. 

 

 

      Сільський голова                                                      Вячеслав СУСПІЦИН 

      

      Начальник фінансового 

      управління                                                                Наталія БОГОМОЛОВА  


