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

2111 Економія коштів, яка виникла у зв'язку із вакансією секретаря виконавчого комітету.
2120 Економія нарахувань на заробітну плату.

0114060
3110(СФ) Придбання принтеру для відділу культури .

0117130
2281(СФ) Виготовлення топографічних планів с. Бурчак та с. Перехрестове .

0117461

3132 (СФ)

0610150

2111

2120 Економія нарахувань на заробітну плату.

0611161

2111
2120 Нарахування на оплату праці.

0613033

2610

0611010

2240

3110(СФ)
0,00

0611020

2230 Зменшення видатків на пільгове харчування учнів.

0613140

2230

Баланс 0,00

Пояснювальна записка до рішення Миколаївської сільської ради (ОТГ)
двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.05.2018 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 третьої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 

24.05.2018р. внесені зміни до доходної частини сільського бюджету та видаткової частини загального та 
спеціального фонду сільського бюджету:

-22 321,32
-4 000,00

-26 321,32

10 000,00
10 000,00

10 400,00
10 400,00

5 921,32 Капітальний ремонт внутрішньогосподарської дороги по вул. Шевченка                        
с. Склярівка.

5 921,32

-65 649,00
Зменшення видатків на заробітну плату у зв'язку із декретною відпусткою головного 
спеціаліста.

-9 879,00
-75 528,00

53 680,00
У зв'язку зі змінами у штатному розписі видатки на оплату праці нової штатної 
одиниці юриста.

11 268,00
64 948,00

10 580,00
Видатки на компенсаційні виплати за пільгове перевезення педагогічних працівників 
на другий квартал (6000 грн. - по Лікарському НВК та 4580 грн.- по Северинівській 
ЗОШ.)

10 580,00

16 520,00 Послуги з організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на 
комерційному вузлу обліку газу .

-16 520,00 Скасування видатків з придбання аймоду для дистанційної передачі даних обліку 
газу.

-13 150,00

-13 150,00

13 150,00
Пільгове харчування дітей в пришкільних оздоровчих таборах згідно програми 
"Оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік".

13 150,00



КПК, КЕКВ Сумма Напрямок використання
0117310

3142(СФ) Реконструкція вуличного освітлення с. Мар'ївка.

0117461

3132(СФ)

Баланс

КПК, КЕКВ Сумма Напрямок використання
0117461

3132(СФ)

Баланс

КПК, КЕКВ Сумма Напрямок використання

0117130

2240(СФ) 2,02

Баланс 2,02

КПК, КЕКВ Сумма Напрямок використання

0117691

2210(СФ) 883,30 Придбання канцтоварів.

Баланс 883,30

КПК, КЕКВ Сумма Напрямок використання

0611020

3110(СФ)

Баланс

ККД Сумма Напрямок використання
11010100
11010200
11010400
13010200
13030200 -702,00

14040000
18010100

2. Уточнення залишку коштів бюджету розвитку, який утворився станом на 01.01.2018 року у сумі                     
 99 188,45 грн. між КПК та КЕКВ (у т.ч. 22 877,97 грн. залишку коштів пайової участі)

22 877,97
22 877,97

76 310,48
Капітальний ремонт внутрішньогосподарської дороги по вул. Шевченка                        
 с. Склярівка.

76 310,48

99 188,45

3.  Уточнення залишку коштів транспортного податку, який утворився станом на  01.01.2018 року 
у сумі  17 768,20 грн. між КПК та КЕКВ.

17 768,20 Капітальний ремонт внутрішньогосподарської дороги по вул. Шевченка 
с. Склярівка.

17 768,20

4.  Уточнення залишку коштів, що надійшли як відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва, який утворився станом на 01.01.2018 року у сумі 2,02 грн.

Проведення нормативно-грошової оцінки землі населених пунктів Северинівського 
округу.

5. Уточнення залишку коштів цільового фонду, отриманих за надання довідок населенню згідно Положення 
про цільовий фонд, який утворився станом на 01.01.2018 року у сумі 883,30 грн.

  6. Уточнення  субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету, згідно рішення обласної ради сьомого скликання від 27.04.2018 року.

113 231,00
54 647,00 грн. на придбання дидактичних матеріалів для учнів початкових класів;       
 25 614,00 грн. на придбання сучасних меблів;
32 970,00 грн. на придбання комп'ютерного обладнання мультимедійного контенту.

113 231,00

7. Перерозподіл планів  доходів по ККД:

-900 000,00

Приведення планових показників у відповідність до фактичних надходжень доходів 
за результатами 4 місяців 2018 року.

550 000,00
-81 389,00
-1 771,00

-10 000,00
-3 000,00



18010200 -694,00

18010400
21081100 85,00

22012500
22012600
22080400
22090100
24060300 962,76

Баланс 0,00

                                                           В.В. Пашкурова

Приведення планових показників у відповідність до фактичних надходжень доходів 
за результатами 4 місяців 2018 року.

445 000,00

-2 000,00
9 052,24
-4 100,00
-1 444,00

Начальник фінансового 
управління 


