
          Затверджено
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Інформація про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за
КВК 037 «Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району»

за 2017 рік

Фінансове  управління  Миколаївської  сільської  ради  є  відокремленим  структурним
підрозділом  Миколаївської  сільської  ради,  діяльність  якого  регламентується  Положення  про
фінансове  управління  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
затвердженим рішенням другої сесії другого пленарного засідання Миколаївської сільської ради
восьмого скликання від 06.01.2017 року. 

Основна  мета  діяльності  фінансового  управління  -  здійснення  організаційно-
функціональних  повноважень  у  фінансовій  сфері  з  метою  забезпечення  збалансованого
економічного  та  соціального  розвитку  громади,  ефективного  використання  її  фінансових
ресурсів. 

Головні завдання фінансового управління:
 реалізація  політики   місцевих  органів  влади  щодо  фінансового  забезпечення

економічного і соціального розвитку громади;
 складання проекту бюджету громади і забезпечення його виконання відповідно до

вимог бюджетного законодавства;
 здійснення в установленому порядку фінансування видатків з сільського бюджету;
 здійснення  відповідно  до  законодавства  контролю  за  дотриманням  зобов’язань

щодо платежів до сільського бюджету підприємствами, організаціями, установами
незалежно від форм власності, ФОП та населенням. 

Штатна чисельність по управлінню складає 4 одиниці. 
У 2017 році  з  бюджету фінансового  управління здійснювалися видатки за  наступними

КПК.
За  КПК  7510170 Організаційне,  інформаційно  -  аналітичне  та  матеріально-  технічне

забезпечення  діяльності  обласної  ради,  районної  ради,  районної  у  місті  ради  (  у  разі  ії
створення), міської, селищної, сільської рад.

За  цією  бюджетною  програмою  здійснюється  фінансування  діяльності  фінансового
управління.

Затверджено кошторисом - 505,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 474,7 тис.
грн., по спеціальному фонду – 30,4 тис. грн. 

Використано (касові видатки) – 501,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 471,2
тис. грн., а саме на:

 виплату заробітної плати з нарахуванням – 395,6 тис. грн.;
 придбання предметів, матеріалів, обладнання – 59,1 тис. грн.;
 оплату послуг (крім комунальних) – 16,5 тис. грн.

по спеціальному фонду – 30,4 тис.  грн. на придбання системних блоків в кількості 3-х
штук та ноутбука. 

Протягом  року  фінансове  управління  опрацювало  та  підготувало  1020  відповідей  на
запити  про надання  інформації  від  Департаменту фінансів,  УОЗ СОДА та  підрозділів  РДА.
Також у 2017 році отримано 303 листи з  вищестоящих організацій,  установ, підприємств та
інших  місцевих  бюджетів  та  надіслано  136  відповідей.  Підготовлено  609  розпоряджень  на
фінансування видатків головних розпорядників бюджетних коштів та 374 довідки на внесення
змін  до  бюджетів  головних  розпорядників  бюджетних  коштів.  Також  підготовлено  53
нормативно – правові акти, із них 16 - це рішення сесії про внесення змін до бюджету та 37
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наказів  по  ФУ.  Підготовлено  22  договори та  9  додаткових  угод  на  передачу міжбюджетних
трансфертів до обласного та районного бюджетів.

За  КПК  7618370  Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному бюджету  на  виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Затверджено кошторисом – 6,2 тис. грн. по загальному фонду. 
Передано субвенції  з  сільського бюджету державному бюджету,  зокрема для Сумського

обласного військкомату в сумі 2,2 тис. грн. на закупівлю канцтоварів, та УДКСУ у Сумському
районі в сумі 4 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки та комплектуючих до неї.

За КПК 7618390 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.
Затверджено кошторисом – 1986,8 тис. грн. по загальному фонду. 
Перераховано кошти  районному бюджету для Сумської ЦРКЛ на здійснення видатків на

вторинну медичну допомогу мешканцям Миколаївської громади.
За КПК 7618700 Інші додаткові дотації.
Затверджено кошторисом – 115,4 тис. грн. по загальному фонду. 
Перераховані  кошти  районному бюджету Сумського  району на  утримання структурних

підрозділів КЗ Сумської районної ради «Сумський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» у сумі 115,4 тис. грн.

За КПК 7618800 Інші субвенції.
Затверджено кошторисом – 1369,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду- 746,5 тис.

грн ., по спеціальному фонду – 622,6 тис. грн.
Перераховано кошти – 1363,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду районному бюджету
- 740,5 тис. грн. на:
 утримання установи «Об’єднаний трудовий архів Сумської районної ради» у сумі 12,9 тис.

грн.;
 проведення курсу реабілітації  дітей – інвалідів в Центрі соціальної реабілітації  дітей-
інвалідів Сумського району у сумі 5,2 тис. грн.;
 утримання Сумського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 13,5
тис. грн.;
  утримання КЗ Садівська дитяча школа мистецтв 110,6 тис. грн.; 
 утримання Сумського районного Будинку дітей та юнацтва і Сумської районної станції
юних техніків 104,5 тис. грн.; 
 утримання  територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) 459,5 тис. грн.; 
 відшкодування витрат на абонентську плату за квартирні телефони окремим категоріям
громадян 1,1 тис. грн.; 
 відшкодування  пільг  на  житлово-комунальні  послуги  та  придбання  твердого  палива
найбільш соціально вразливим категоріям населення 1,1 тис. грн.; 
 надання одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам України на поліпшення
житлово-побутових умов проживання 9-ти чоловікам по 1 тис грн. (9 тис.грн.);
 надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС
I категорії (ліквідаторам) 2-м чоловікам по 2 тис. грн. (4 тис. грн.);
 організацію  оздоровлення  учасника  антитерористичної  операції  Мокренко  Андрія
Сергійовича 6,3 тис. грн.;
 утримання Комунального закладу Сумської районної ради «Сумський районний Центр
первинної медико-санітарної допомоги» 12,8 тис. грн. 

З районного бюджету до сільського бюджету повернуто 6 тис. грн. як невикористані.
Обласному бюджету у 2017 році перераховано по  спеціальному фонду 622,6 тис. грн.

на: 
 придбання  лінійного  прискорювача  для  Обласного  комунального  закладу  «Сумський
обласний клінічний онкологічний диспансер» 118,6 тис грн.;
 придбання шкільного автобуса на засадах співфінансування 504 тис. грн.
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За рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету забезпечено виконання
основних напрямів діяльності фінансового управління за бюджетною програмою.

        Заступник начальника-головний бухгалтер                                       Л.В.Бельмас

Повідомлення:
Публічне представлення інформації про виконання бюджету за 2017 рік відбудеться о 14

годині  15  березня  2018  року в  приміщенні  Миколаївського  сільського  будинку  культури
шляхом  проведення  загальних  зборів  мешканців  Миколаївської  ОТГ  із  залученням
представників виконавчої влади, засобів масової інформації, громадських організацій.
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