
1.За рахунок перерозподілу плану видатків по КПК та КЕКВ
КПК, КЕКВ Сума Напрямок використання
0110150

2111

2120 Економія нарахувань на заробітну плату.

2240

0113035

2610

0114060

2111

2120 Нарахування на заробітну плату.

2240

2275 Придбання інших енергоносіїв для Спаського та Кекинського ОДР.

0116030

2210

2240

Баланс 
0117670

3210(СФ) Внески до статутного капіталу КП "Господар".

0117130
2281 (СФ) Виготовлення топографічних планів с.Миколаївка та с.Лікарське.

0611150

2111 Зменшення видатків на заробітну плату за рахунок виведення ставки методиста.
2120 Економія нарахувань на заробітну плату.

0610150

2240

0611010

Пояснювальна записка до рішення Миколаївської сільської ради (ОТГ)
двадцять першої сесії восьмого скликання від 12.04.2018 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 двадцять першої  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:

-391 538,00

Зменшення видатків на заробітну плату за рахунок: виведення 2-х ставок 
працівників у відділі соціального захисту населення; виведення ставки сторожа; 
виведення ставки працівника сектору ЖКГ; вакантних посад: керівника відділу 
надання адмін. послуг та секретаря виконавчого комітету.

-84 806,00

30 000,00
Оголошення в газеті та послуги з організації та облаштуванню засобів дистанційної 
передачі даних на комерційному вузлі обліку газу (адмін.будівлі с.Кекине) за 
рахунок економії на заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату.

-446 344,00

10 000,00
Компенсаційні виплати за перевезення окремих пільгових категорій громадян 
залізничним транспортом приміського сполучення за рахунок економії на заробітній 
платі та нарахуванні на заробітну плату.

10 000,00

60 499,00
Направлення коштів на заробітну плату працівникам культури за рахунок економії 
коштів на заробітній платі апарату управління.

13 310,00

41 512,00 Обстеження систем теплопостачання будинків культури с. Постольне та с.Склярівка 
за рахунок економії на заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату.

32 250,00

147 571,00

57 722,00 Придбання матеріалів та товарів господарського призначення за рахунок економії на 
заробітній платі з нарахуванням на заробітній платі.

124 951,00
Послуги по виготовленню паспортів доріг (50 000грн.) та поточний ремонт 
пам'ятників с.Склярівка та с.Кекине (30 000грн.), а також поточного ремонту 
колодязів населених пунктів сільської ради (44 951грн.).

182 673,00

100 000,00
100 000,00

6 100,00
6 100,00

-79 295,00

-17 445,00
-96 740,00

3 900,00 Оренда кабінету та оплата послуг з обслуговування комп'ютерної техніки за рахунок 
економії на заробітній платі з нарахуванням.

3 900,00



2111 На заробітну плату психологу та надбавку за престижність вихователям з 15 до 30%.
2120 Нарахування на заробітну плату.

2210 525,00 Придбання чорнил для кольорового принтеру.

2240

2273 Оплата за електроенергію.

0611020

2111

2120 Нарахування на заробітну плату.

2240 Дератизація, проходження ТО транспортних засобів та інструментальний контроль.
2282 Навчання з цивільного захисту.

Баланс 0,00

КПК, КЕКВ Сума Напрямок використання
0116030

3110(СФ) Кошти на співфінансування з ДФРР проекту придбання техніки.

0117310

3142(СФ) Реконструкція вуличного освітлення у с. Лікарське та с. Кекине.

0112113

2210

2210

2220

2240

2274 Оплата за газ для амбулаторії с. Миколаївка
2282 350,00 Навчання з охорони праці КЗ МСР "Центральна АЗПСМ с. Постольне"

3110(СФ)

3110(СФ) Ноутбук для амбулаторії с. Миколаївка.

0611020
2210 Придбання бензину та дизпалива для шкільних автобусів.
2273 Оплата за електроенергію за липень-серпень.
2275 Оплата дров.

0613140

22 847,00

5 025,00

5 440,00 За послуги інтернету, заправку картриджів, дератизацію, обслуговування систем 
опалення, ТО електрообладнання.

6 000,00

39 837,00

34 400,00 На заробітну плату електрика в Миколаївському НВК та кухаря в Северинівській 
ЗОШ.

7 568,00

9 835,00
1 200,00

53 003,00

2. Уточнення коштів вільного залишку загального фонду бюджету, який утворився станом на 01.01.2018 
року у сумі  1 923 565,37 грн. між КПК та КЕКВ

685 770,00
685 770,00

394 695,37

394 695,37

22 290,00

Придбання газу та бензину для автомобіля - 3640 грн., запасних частин для 
автомобіля - 1500 грн.,  роутера - 1300 грн., клавіатури, кабеля та обладнання для 
підключення роутера -300 грн.,   ваг лабораторних-5000 грн.,  ваг дорослих -500 грн., 
 бензокоси - 3000 грн.,  опромінювача бактерицидного зі змінними лампами - 1400 
грн., сумки-валізи для лабораторії  -500 грн., сумки-валізи для надання швидкої 
допомоги в Северинівський ФАП - 1000 грн., набору лотків для деззасобів -600 грн., 
холостеринометра - 1300 грн., мішка Амбу з аксесуарами - 1300 грн., 
Укомплектування пожежного щита - 950 грн. для КЗ МСР "Центральна АЗПСМ с. 
Постольне".

3 500,00 Придбання акумулятора для автомобіля амбулаторії с. Миколаївка; оплата за Е-
журнал Головбух Бюджет; мишка комп'ютерна для амбулаторії с. Миколаївка.

1 550,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали для КЗ МСР "Центральна АЗПСМ с. 
Постольне".

19 310,00
Заправка та регенерація картриджів - 600 грн., переобладнання машини на газ - 9730 
грн., підключення Северинівського ФАП до інтернету - 700 грн., повірка медичного 
обладнання - 2080 грн., виготовлення проекту "Газбудмонтаж" -6200 грн. для КЗ 
МСР "Центральна АЗПСМ с. Постольне".

18 000,00

16 500,00 ЕКГ 3-х канальний з комбінованим живленням КЗ МСР "Центральна АЗПСМ с. 
Постольне".

8 500,00

90 000,00

47 760,00
40 000,00

200 000,00
287 760,00



2230 Харчування в оздоровчих таборах.
2730 Оздоровчі путівки.

3110(СФ) Придбання Аймоду для Миколаївського НВК.

0611010
3110(СФ) Придбання Аймоду для ДНЗ "Веселка".

3718700
9000 Створення резервного фонду.

3719800

2620

3719770

2620

2620

Баланс

КПК, КЕКВ Сума Напрямок використання
0110150

3110(СФ) Придбання МФУ

0114060
3110(СФ) Придбання більярду для Кекинського ОДР.
3132(СФ) Послуги з капітального ремонту покрівлі Северинівського СБК.

0117130
2281(СФ) Виготовлення топографічних планів с. Миколаївка та с. Лікарське.

Баланс

4.Уточнення іншої субвенції з місцевого бюджету, згідно рішення обласної ради від 02.03.2018 року 
КПК, КЕКВ Сума Напрямок використання
0613140

2730 Придбання путівок на оздоровлення в дитячих літніх таборах.

Баланс

КПК, КЕКВ Сума Напрямок використання
0611020

2111 Виплата заробітної плати.
2120 Нарахування на заробітну плату.
2210 Придбання дидактичного матеріалу.

44 200,00
40 000,00
16 520,00

100 720,00

16 520,00
16 520,00

150 000,00
150 000,00

150 000,00 Субвенція державному бюджету Державній прикордонній службі України  для 
облаштування підрозділів  Сумського прикордонного загону.

150 000,00

6 100,00 Інша субвенція районному бюджету на утримання Сумського районного Будинку 
дітей та юнацтва.

42 000,00
Інша субвенція з місцевого бюджету Степанівській селищній раді для здійснення 
відшкодування компенсаційних виплат на пільгове перевезення залізничним 
транспортом.

48 100,00
1 923 565,37

3. Уточнення видаткової частини бюджету на 2018 рік за рахунок збільшення доходної частини загального 
фонду бюджету на суму 300 000 грн. по коду доходів 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній видатковий (звітній) 
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків». Перевиконання по цьому коду за I квартал 2018 року склалося за 
рахунок збільшення площі земель, придбаних у листопаді 2017 року на аукціонних торгах ТОВ АФ 
"Северинівська".

10 000,00
10 000,00

20 000,00
230 000,00
250 000,00

40 000,00
40 000,00

300 000,00

19 199,00
19 199,00

  5. Уточнення  субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, згідно рішення обласної ради 
від 02.03.2018 року.

14 772,20
3 249,80
4 505,00



Баланс

КПК, КЕКВ Сумма Напрямок використання

0118312

2240(СФ) Перезатарення пестицидів.

Баланс

КПК, КЕКВ Сума Напрямок використання
0112112

2282 Зменшення видатків ФАП та ФП КЗ МСР " АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці ".
0112113

2282 Збільшення видатків амбулаторій КЗ МСР " АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці".
0112112

2282 Зменшення видатків ФАП та ФП КЗ МСР "Центральна АЗПСМ с. Постольне".
0112113

2282 Збільшення видатків амбулаторій КЗ МСР "Центральна АЗПСМ с. Постольне". 

Баланс 0,00

В.В. Пашкурова

22 527,00

6. Уточнення частини залишку екологічного фонду бюджету, який утворився станом на 01.01.2018 року у 
сумі  120 000 грн. 

120 000,00

120 000,00

7. Перерозподіл коштів загального фонду установ закладів охорони здоров'я між КПК та КЕКВ  у зв'язку із 
оптимізацією діяльності установ охорони здоров'я на території Миколаївської сільської ради.

-54 502,00

54 502,00

-179 245,01

179 245,01

Начальник фінансового 
управління 


