
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №181 
 

 

«13»  грудня  2021 року                                                 

 

Про внесення змін до рішення сесії 

Нижньосироватської сільської ради від 23.12.2020 року 

«Про бюджет Нижньосироватської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» 

 

18514000000 

 (код бюджету) 
 

Відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України,  

керуючись п.23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  та у зв’язку з виробничою необхідністю сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення другої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року 

«Про бюджет Нижньосироватської сільської територіальної громади на 

2021рік» ( з урахуванням змін, внесених рішенням третьої сесії восьмого 

скликання від 19.02.2021 року, рішенням виконавчого комітету від 

15.03.2021року, рішенням четвертої сесії восьмого скликання від 

28.05.2021року, рішенням виконавчого комітету №94 від 09.06.2021 року та 

№109 від 30.07.2021 року, рішенням п’ятої сесії восьмого скликання від 

31.08.2021року, рішенням шостої сесії восьмого скликання від 12.10.2021року, 

рішенням сьомої сесії восьмого скликання від 17.11.2021року) наступні зміни: 

1.1 Викласти пункти  1, 2, 3, 4 та додатки: 1, 3, 4, 5 у новій редакції: 

«1.  Визначити на 2021 рік: 

доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі 

41302300,00гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 



40575235,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету                                                

– 727065,00гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 

46206756,53гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 

42226161,53 гривень та видатки спеціального фонду бюджету                                                 

– 3980595,00гривень; 

дефіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади 

у сумі 1650926,53 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 3253530,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської  

територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,13 відсотків 

видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення; 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

до цього рішення; 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної 

громади  на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році у сумі 

13682880,78 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення» 

2.  Додатки  1, 3, 4, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

 

Сільський голова                         Вячеслав  СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до рішення виконавчого комітету №181 від 13.12.2021 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 голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 08 грудня 2021 року №769-ОД «Про внесення змін до 

обласного бюджету 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 12,486 тис. гривень, у тому числі за 

рахунок надходження: 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (видатки на оплату за проведення додаткових занять 

(послуг) для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти та 

інклюзивних групах закладів дошкільної освіти) у сумі 12,486 тис. гривень 

код доходу 41051200 на  «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» КПКВКМБ 0611200  КЕКВ 2111 10,693 

тис. гривень, КЕКВ 2120 1,793 тис. гривень. 
 

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 по КЕКВ 2273 на 10,0 тис. гривень 

(підвищення тарифу на електроенергію), за рахунок ЗМЕНШЕННЯ видатків 

по КЕКВ 2271  

Відділу освіти, культури, молоді, 

 спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради –  

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  

ЗМЕНШИТИ видатки: 

КЕКВ 2111 на 80,0тис.гривень; 

КЕКВ 2120 на 19,0тис.гривень; 

ЗБІЛЬШИТИ видатки: 



КЕКВ 2210 на 99,0тис.гривень (придбання чотирьох шаф для ЗДО «Золотий 

ключик», двох блендерів у ЗДО «Золотий ключик» та «Казка», двох дверей у 

ЗДО «Казка», жалюзі та спецодягу). 
 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» 

ЗМЕНШИТИ видатки : 

КЕКВ 2230 на 76,0тис.гривень,  

КЕКВ 2273 на 69,0 тис. гривень; 

ЗБІЛЬШИТИ видатки  

КЕКВ 2111 на 18,720 тис. гривень (доплати за роботу у несприятливих умовах 

праці та підвищеного ризику для здоров’я медичним працівникам закладів 

освіти державної і комунальної форми власності в розмірі 20 відсотків 

посадового окладу, визначеного за тарифними розрядами Єдиної тарифної 

сітки згідно постанови КМУ №67 від 03.02.2021 року);  

КЕКВ 2120 на 4,2 тис. гривень; 

КЕКВ 2210 на 55,080 тис. гривень (придбання господарських та 

канцелярських товарів, термометрів для холодильника, спортінвентарю,  

посуду, жалюзі); 

КЕКВ 2240 на 67,0тис. гривень (поточний ремонт автобуса, підключення 

пароконвектомата, встановлення охоронної сигналізації в 

Нижньосироватській ЗОШ, поточний ремонт каналізаційних мереж 

Нижньосироватської ЗОШ). 

3. Зробити перерозподіл доходів загального фонду бюджету відповідно 

до фактичних надходжень: 

зменшити надходження по таких кодах: 

11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності» -16,610тис. гривень; 

18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» -180,0 тис.гривень; 

18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» -481,860тис.гривень; 

18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» -239,190тис.гривень; 

18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» -380,0тис.гривень 

21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів» -1,5тис.гривень; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#n79
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#n79


22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»  

-3,740тис.гривень; 

22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, а також плата за надання інших платних послуг»  

-2,64тис.гривень; 

22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» 

-0,040тис.гривень. 
 

          збільшити надходження по таких кодах: 

11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» 

124,720тис.гривень; 

11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування» 32,210 тис. гривень; 

13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування» 

 9,080тис.гривень; 

13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)» 26,450тис.гривень;  

18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості» 5,570тис.гривень; 

18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості» 11,9 тис. гривень;  

18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості 7,500 тис. гривень;  

18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» 454,090 тис. гривень; 

18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» 52,080тис.гривень; 



18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» 398,780тис.гривень; 

22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

52,790тис.гривень; 

22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 130,410 тис. гривень; 

 

 

      Сільський голова                                                      Вячеслав СУСПІЦИН 

      Начальник фінансового 

      управління                                                                Наталія БОГОМОЛОВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 182 
 

 

від 13 грудня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 

29.09.2020р. № 93 «Про присвоєння 

адреси об’єкту нерухомого майна» 

 

Відповідно до п.п. 11, п. 1 ст. 37, ст. 40 Закону України                                               

«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись п.п.5 п. 1 ст. 24 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяження», розглянувши заяву гр. Киричок Валерія Івановича, жителя                       

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 19 кв. 6 про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету від 29.09.2020 р. № 93 та подані документи, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Внести зміни в п.1 рішення виконавчого комітету від 29.09.2020 р.                    

№ 93 «Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна» виклавши його в 

новій редакції, а саме:  

«1. Присвоїти адресу житловому будинку з господарськими будівлями і 

спорудами, що розташовані за адресою: Україна, Сумська область, 

Сумський район, с. Нижня Сироватка, вулиця Урожайна, буд. 18-А 

(вісімнадцять А)». 

2. Гр. Киричок В.І. внести відповідні зміни до записів Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, в порядку, визначеному законодавством. 

 

Сільський голова                                Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 183 
 

 

від 13 грудня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про розгляд заяви                                       

гр. Герус О.М. про 

зміну поштової адреси 

 

 Керуючись п. 11 ст. 37, п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Герус Олександра 

Михайловича, жителя с. Нижня Сироватка, провул. Першотравневий, буд. 17,  

який є спадкоємцем Герус Михайла Степановича (який помер 28.05.2021 р.), 

про зміну адреси житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, 

що знаходяться в с. Нижня Сироватка по провул. Першотравневому, у зв’язку 

із виявленими розбіжностями у документах, де згідно свідоцтва про право 

власності на житловий будинок від 24.12.1987 р. значиться адреса:                                       

с. Нижня Сироватка, провул. Першотравневий, буд. 22, а в державному акті на 

право приватної власності на землю, серія ІІ-СМ № 020167 від 01.07.2002 р. 

значиться адреса: с. Нижня Сироватка, провул. Першотравневий, 17, 

виконавчий комітет Нижньосироватської  сільської ради вирішив: 
 

1. Змінити адресу житлового будинку з господарськими будівлями і 

спорудами, які належать на підставі свідоцтва про право власності на 

житловий будинок від 24.12.1987 р. Герус Михайлу Степановичу, який помер 

28.05.2021 р., а саме на: Україна, Сумська область, Сумський район, село 

Нижня Сироватка, провулок Першотравневий, будинок 17 (сімнадцять). 

2. Гр. Герус О.М. внести відповідні зміни до записів Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, в порядку, визначеному законодавством. 
 

Сільський голова                                Вячеслав СУСПІЦИН 
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