
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Найменування потреби примітка

Апарат управління

1. Економія коштів на заробітній платі

2. Економія коштів на нарахуванні на заробітну плату

РАЗОМ 

3. Топогеодезичні вишукування с.Бурчак За рахунок економії на заробітній платі з нарахуванням

4.

За рахунок залишку коштів екологічного фонду

5.

За рахунок залишку коштів екологічного фонду

6. Реконструкція освітлення с.Мар'ївка
За рахунок залишку коштів пайової участі

7. Поточний ремонт внутрігосполдарської дороги с. Склярівка

8. На придбання канцтоварів
               883,30    

9.
                   2,02    

Освіта

1. Економія коштів на заробітній платі

4 За рахунок економії на заробітній платі з нарахуванням

5 Економія з пільгового харчування учнів

6 Пільгове харчування дітей в пришкільних оздоровчих таборах За рахунок економії з пільгового харчування учнів

Фінансове управління 

1.
За рахунок економії на заробітній платі з нарахуванням по апарату управління 

Перелік змін до бюджету Миколаївської сільської ради, що планується винести на розгляд позачергової 23 сесії  восьмого скликання   від 
25.05.2018 року

№ 
з/п

Потреба в 
коштах, грн.

-19 607,64    

-4 313,68

-23 921,32

 8 000,00    

Капітальний ремонт "Поліпшення технічного стану та благоустрою 
водойми на території с.Северинівка Сумського району Сумської 
області

411 068,00

Кпапітальний ремонт "Поліпшення технічного стану та 
благоустрою водойми на території с.Соколине Сумського району 
Сумської області

 219 761,00    

 22 877,97    

100 000,00
За рахунок залишку коштів бюджету розвитку (76 310,48грн.); залишку коштів сплаченого 
транспортного податку (17768,20грн.) та коштів місцевого бюджету за рахунок економії по 
заробітній платі з нарахуваннями(5921,32грн.)
За рахунок залишку коштів спеціального фонду, отриманих за надання довідок населенню 
згідно Положення 

Проведення нормативно-грошової оцінки землі населених пунктів 
Северинівського округу

За рахунок залишку коштів, які надійшли у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  

-10 580,00

Компенсаційні виплати за  пільгове перевезення пед.працівників на 
другий квартал по Лікарському НВК - 6 000 грн. та по 
Северинівській ЗОШ - 4 580 грн.

10 580,00

-8 370,00

8 370,00

Субвенція державному бюджету на поліпшення матеріально-
технічної бази УДКСУ у Сумському районі

10 000,00


