
КПК, КЕКВ Сумма Напрямок використання
0110150

2111

2120 Нарахування на оплату праці
2210 Придбання токенів для дистанційного обслуговування в УДКСУ

Придбання зимових шин та дисків для службового автомобіля

700,00 Придбання центрального замка для автомобіля старости Кекінського округу

Придбання жалюзів для вікон 

2240

Послуги з опублікування об'яв у газетах

0117130

2240

0116013

2240

2240

2240 Послуги по ремонту водопровідних мереж

2240
Послуги з проведення лабораторних досліджень безпечності та якості питної води

2210

0113210
2111 Громадські роботи (оплата праці)
2120 Нарахування на оплату праці

0116030
2240 Послуги по поточному ремонту колодязів, розташованих на території громади

Послуги по виготовленню паспортів доріг комунальної власності 

0113242
2730 Надання допомоги на лікування окремим категоріям населення

Пояснювальна записка до рішення Миколаївської сільської ради (ОТГ)
дев'ятнадцятої сесії восьмого скликання від 08.02.2018 р. «Про внесення змін до рішення Миколаївської 

сільської ради від 22.12.2017 р. « Про сільський бюджет на 2018 рік»

       Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до статті 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в 
Україні", рішенням дев'ятнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 08.02.2018р. внесені зміни 
до доходної частини сільського бюджету та видаткової частини загального та спеціального фонду сільського бюджету:

1.Уточнення коштів вільного залишку загального фонду бюджету, який утворився станом на 01.01.2018 року у 
сумі  2 765 648,00 грн. між КПК та КЕКВ

375 990,00
У зв'язку зі змінами у штатному розкладі видатки на оплату праці нових штатних 
одиниць: заступника голови сільської ради, начальника відділу соціального захисту, 
спеціаліста відділу соціального захисту, водія

82 718,00
3 000,00
7 800,00

7 000,00

18 600,00 Послуги з виготовлення проектів по встановленню дистанційних лічильників газу у 
приміщеннях адмінбудівель с. Миколаївка, с. Кекине, с. Постольне

3 000,00
498 808,00

250 000,00 Проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Северинівського 
старостинського округу

250 000,00

10 000,00 Послуги по розмежуванню показників лічильника, встановленого на водонапірній башті 
на території с.Миколаївка

5 000,00 Послуги по розмежуванню показників лічильника, встановленого на водонапірній башті 
на території с. Мар'ївка

15 000,00

10 000,00

10 000,00
Придбання матеріалів для виконання послуг по розмежуванню показників лічильника, 
встановленого на водонапірній башні на території с.Миколаївка

50 000,00

29 784,00
6 553,00

36 337,00

12 000,00
50 000,00

82 500,00
Послуги по виготовленню ТУ з приєднання електроустановок у с. Кекине (2 КТП), с. 
Перехрестове (1 КТП), с. Лікарське (2 КТП), с. Мар'ївка (2 КТП), с. Миколаївка (3 КТП), 
с. Бурчак (1 КТП)

144 500,00

100 000,00
100 000,00



0113032

2730

0113180

2730

0117310

3121 Витрати на придбання  житлового приміщення відомчого будинку
3122 Проект "Будівництво водогону в с. Рогізне"
3160 Витрати на придбання  земельної  ділянки відомчого будинку

3142 Проект "Реконструкція водогону с. Северинівка по вул. Шевченка та по вул. Калиновій"

3142

0110150
3110 Придбання МФУ

Придбання фотоапарата в комплекті для фото та відео фіксації  заходів громади

0114060

2240

2210

3110

3132 Проект " Капітальний ремонт внутрішніх приміщень СБК с. Северинівка"
3132 Проект " Капітальний ремонт ( утеплення фасаду) СБК с. Северинівка"
3132 Проект " Капітальний ремонт ( утеплення фасаду) СБК с. Миколаївка"

3132

0117324

3142 Проект "Реконструкція прилеглої території СБК с. Миколаївка"

0117350

2281

0112113

2210

2210 Придбання токенів для КЗ "ЦАЗПСМ с.Постольне" 

2240

2 300,00
Відшкодування витрат ПАТ "Укртелеком" згідно договору  по наданню пільг на послуги 
зв'язу  почесним донорам України, інвалідам 1 групи по зору, інвалідам 1 групи з 
захворюванням хребта та спинного мозку 

2 300,00

10 738,00
Відшкодування витрат ТОВ "Сумигаззбут" згідно договору  по наданню пільг на 
житлово-комунальні послуги почесним донорам України, інвалідам 1 групи по зору, 
інвалідам 1 групи з захворюванням хребта та спинного мозку 

10 738,00

320 000,00
29 800,00
30 000,00

32 700,00

66 000,00
Проект " Реконструкція вуличного освітлення" с. Кекине (2КТП), с.Перехрестове (1 
КТП), с.Лікарське (2 КТП), с.Мар'ївка(1 КТП), с.Миколаївка, (3 КТП), с.Бурчак (1 КТП)

478 500,00

10 000,00

60 000,00 Придбання приладів відеоспостереження для адмінбудівель с.Миколаївка, с. Постольне, 
с. Кекине

20 000,00

90 000,00

12 400,00 Послуги з виготовлення проектів по встановленню дистанційних лічильників газу у 
клубах с. Склярівка та с. Постольне 

50 000,00 Придбання подарунків для проведення культурно-масових заходів згідно програми 
культурного розвитку громади

40 000,00 Придбання приладів відеоспостереження для Северинівського СБК та Миколаївського 
СБК

49 200,00
18 700,00
18 700,00

6 100,00 Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішніх приміщень 
СБК с. Миколаївка

195 100,00

41 800,00

41 800,00

59 106,00 Внесення змін в генеральний план с. Северинівка з виготовленням проекту плану 
зонування території

59 106,00

3 000,00 Придбання токенів для дистанційного обслуговування  КЗ "АЗПСМ Пресвятої 
Богородиці" в УДКСУ

1 222,99

6 200,00 Послуги на виготовлення проекту по встановленню дистанційного лічильника газу  КЗ 
"ЦАЗПСМ с.Постольне"



2240

2240 Послуги з обслуговування програми "Медок" КЗ "ЦАЗПСМ с.Постольне"

2240 Послуги з поточного ремонту автомобіля

2273 Видатки на електроенергію на амбулаторію КЗ "АЗПСМ Пресвятої Богородиці"

2730 Видатки на пільгові рецепти КЗ "ЦАЗПСМ с.Постольне"

2730 Видатки на пільгові рецепти КЗ "АЗПСМ Пресвятої Богородиці"

3110

3110
Придбання приладів відеоспостереження на амбулаторію  КЗ "ЦАЗПСМ с.Постольне"

0112112
2111 Видатки на оплату праці по ФАП та ФП КЗ "ЦАЗПСМ с.Постольне"
2120 320,01 Нарахування на оплату праці

0610150
2111 Видатки на оплату праці
2120 Нарахування на оплату праці
2240 Оплата за оренду кабінету за II квартал 2018 року
2240 Оплата за послуги з обслуговування комп'ютерної техніки
2240 440,00 Регенерація та заправка картриджів
2210 Придбання токенів для дистанційного обслуговування в УДКСУ
2271 700,00 Оплата за теплопостачання на квітень 2018 року
2272 60,00 Оплата водопостачання на  II квартал 2018 року
2273 390,00 Оплата за електроенергію на  II квартал 2018 року

0611010
2273 Оплата за електроенергію на  II квартал 2018 року по ДНЗ "Веселка"

2240

0611020
2210 Придбання запчастин для поточного ремонту шкільного автобуса
2240 Доставка дров
2240 Розпилювання дров
2240 Послуги з поточного ремонту шкільного автобуса

2240

2282 Витрати на навчання водія 
2273 Оплата за електроенергію на  II квартал 2018 рокупо навчальним закладам

2275

2275 Придбання деревних гранул для Миколаївського НВК

0611150
2240 Обслуговування комп'ютерної техніки методкабінету на 6 місяців

0611161
2210 Придбання картриджа для бухгалтерії
2240 Оплата за послуги з обслуговування комп'ютерної техніки на II квартал 2018 року

2240

0617321

6 200,00
Послуги з виготовлення проекту по встановленню дистанційного лічильника газу у КЗ 
"АЗПСМ Пресвятої Богородиці"

1 850,00

2 700,00

2 300,00

6 700,00

5 000,00

20 000,00 Придбання приладів відеоспостереження на амбулаторію в амбулаторію КЗ "АЗПСМ 
Пресвятої Богородиці"

20 000,00

75 172,99

1 457,00

1 777,01

24 590,00
5 410,00
2 100,00
1 785,00

3 000,00

38 475,00

9 000,00

6 200,00
Послуги з виготовлення проектів по встановленню дистанційних лічильників газу у 
приміщеннях ДНЗ " Веселка"

15 200,00

60 000,00
40 775,00
23 300,00
20 000,00

6 200,00 Послуги на виготовлення проектів по встановленню дистанційних лічильників газу у 
приміщеннях Миколаївського НВК

7 000,00
66 000,00

192 225,00 Придбання дров для Лікарського НВК Та Северинівської ЗОШ до кінця опалювального 
періоду 2017-2018 рр.

160 000,00
575 500,00

1 800,00
1 800,00

1 500,00
3 900,00

6 000,00 Оплата інформаційно-консультативних послуг з питань проведення процедур закупівель 
на 6 місяців

11 400,00



3142

3142

3142

3710150
2210 Придбання токенів для дистанційного обслуговування в УДКСУ
2111 Видатки на оплату праці
2120 Нарахування на оплату праці

3719770

2620

3719800

2620

2. Уточнення залишку медичної субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року у сумі 1 777 ,01 грн.

0112113

2210

3. Уточнення залишку освітньої субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року у сумі 416 262,30 грн.

0611020
3110 Придбання інтерактивного комплексу  у кількості 3 од.
3110 Придбання навчального контенту у кількості  3 од.
3110 Придбання багатофункціонального пристрію у кількості 2 од. 
3110 Придбання комп'ютера учня у кількості 19 од.

4. Уточнення залишку додаткової дотації,  який утворився станом на 01.01.2018 року у сумі 386,09 грн.

0112113

2273 386,09  Оплата  електроенергії по амбулаторії  КЗ "АЗПСМ Пресвятої Богородиці"

386,09

Начальник фінансового управління В.В. Пашкурова  

8 000,00
Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція громадської  
будівлі дитячого садочка "Веселка" (утеплення стін)

8 000,00 Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція будівлі  
(покрівля, утеплення фасаду, заміна вікон, дверей) Северинівської ЗОШ I-II ст.

10 000,00
Експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкція будівлі  
(покрівля, утеплення фасаду, заміна вікон, дверей) Лікарського НВК"

26 000,00

3 000,00
9 836,00
2 164,00

15 000,00

18 134,00 Інша субвенція районному бюджету для виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги

18 134,00

30 000,00 Субвенція державному бюджету Головного управління Національної поліції в Сумській 
області для матеріально-технічного забезпечення Сумського районного відділу поліції

30 000,00

1 777,01 Видатки на придбання кантоварів, господарськиї товарів, мастило та тосол для 
автомобіля для   КЗ "ЦАЗПСМ с.Постольне" 

1 777,01

183 300,00
31 500,00
16 000,00

185 462,30

416 262,30


