
№ з/п Найменування потреби Сума Примітка

Апарат управління

1. Скорочення штатних одиниць у відділі надання соц.послуг

у т. ч.

Заробітна плата 

Нарахування на заробітну плату 

2. Придбання дверей в адмін.будівлю с. Кекине

3.

у т. ч.

Адмінбудівлі с. Миколаївка

Адмінбудівлі с. Кекине

4.
Виготовлення топографічного плану с. Бурчак

5.
Медицина (КЗ с.Миколаївка)

1. Економія коштів на заробітній платі
2. Оплата праці на липень по НКП:

у т. ч.

Заробітна плата 

Нарахування на заробітну плату 

3. Касове обслуговування
200,00

Медицина (КЗ с.Постольне)

1 Оплата праці на липень 2018р. по НКП:

у т. ч.

Заробітна плата 

Нарахування на заробітну плату 

2.

у т. ч.

Поточний ремонт приміщення амбулаторії
Освіта

1.

2.

Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

на придбання екскаватора "Борекс"для КП"Господар"

Секретар комісії        Н.В.Зубко

Додаток 1 
до Протоколу засідання  комісії з питань місцевого самоврядування, 
соціально-економічного розвитку громади, планування бюджету, фінансів, 
підприємництва та торгівлі від 15.06.2018 року

Зміни  до бюджету Миколаївської сільської ради, що планується винести на розгляд позачергової 24 сесії  
восьмого скликання  від 26.06.2018 року

-240 000,00

-50 000,0 

-41 000,0 

-9 000,0 

15 000,00
за рахунок економії на заробітній платі з нарахуванням у відділі надання 
соц. послуг

Послуги з організації та облаштуванню засобів дистанційної 
передачі даних на комерційному вузлі обліку газу

33 000,00
за рахунок економії на заробітній платі з нарахуванням у відділі надання 
соц. послуг

27 000,00
за рахунок економії на заробітній платі з нарахуванням у відділі надання соц. 

послуг

6 000,00
за рахунок економії на заробітній платі з нарахуванням у відділі надання соц. 

послуг

 2 000,00    
за рахунок економії на заробітній платі з нарахуванням у відділі надання 
соц. послуг

Кошти на співфінансування з ДФРР проекту придбання спец. 
техніки

-240 000,0 

69 000,00
-1 530,00
70 330,00

55 300,00
За рахунок перерозподілу коштів на співфінансування з ДФРР проекту 
придбання спец. техніки

15 030,00
За рахунок економії коштів на заробітній платі (1530,00 грн); 
перерозподілу коштів на співфінансування з ДФРР проекту придбання 
спец. техніки (13500, 00 грн.)

За рахунок перерозподілу коштів на співфінансування з ДФРР проекту 
придбання спец. техніки

171 000,00
81 500,00

65 500,00
За рахунок перерозподілу коштів на співфінансування з ДФРР проекту 
придбання спец. техніки

16 000,00
За рахунок перерозподілу коштів на співфінансування з ДФРР проекту 
придбання спец. техніки

Послуги з організації та облаштування засобів дистанційної 
передачі даних по газу та поточний ремонт приміщення 
амбулаторії

89 500,00
За рахунок перерозподілу коштів на співфінансування з ДФРР проекту 
придбання спец. техніки

Послуги з організації та облаштування засобів дистанційної 
передачі даних по газу у приміщенні амбулаторії

31 500,00
За рахунок перерозподілу коштів на співфінансування з ДФРР проекту 
придбання спец. техніки

Послуги з організації та облаштування засобів дистанційної 
передачі даних по газу у приміщенні Северинівського ФАП

22 700,00
За рахунок перерозподілу коштів на співфінансування з ДФРР проекту 
придбання спец. техніки

35 300,00
За рахунок перерозподілу коштів на співфінансування з ДФРР проекту 
придбання спец. техніки

Послуги з організації та облаштування засобів дистанційної 
передачі даних по газу

16 520,00
Зміна коду призначення: перенесення видатків зі спеціального 

фонду на загальнийПридбання меблів та матеріалів для перших класів  для 
забезпечення якісної освіти "Нова українська школа"

150 000,00

Субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад, у т.ч. на  

2 521 700,00
субвенція з місцевого бюджету за рахунок субвенціїй з державного 
бюджету

1 050 000,00

на капітальний ремонт внутрішніх приміщень Северинівського 
СБК

681 700,00

на капітальний ремонт внутрішніх приміщень  амбулаторії           
                                                                                              с. Миколаївка 

790 000,00


