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

2210 Придбання дверей в адмінбудівлю с. Кекине

2240

0112113

2111

2120

0112113

2111

2120

2240

Баланс
0113104

2111

2120

0116030

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

0117130
2281(СФ) Виготовлення топографічного плану с. Бурчак

Баланс 0,00

КПК, КЕКВ Сумма Напрямок використання

0112113
3132(СФ) Капітальний ремонт внутрішніх приміщень амбулаторії с. Миколаївка

0114060
3132(СФ) Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Северинівського СБК

0116030
3110(СФ) Придбання екскаватора "Борекс" для КП "Господар"

Баланс

Пояснювальна записка до рішення Миколаївської сільської ради (ОТГ)
двадцять четвертої позачергової сесії восьмого скликання від 26.06.2018 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 четвертої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 26.06.2018р. внесені зміни 
до доходної частини сільського бюджету та видаткової частини загального та спеціального фонду сільського бюджету:

15 000,00

33 000,00

Послуги з організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному 
вузлі обліку газу (адмінбудівля с. Миколаївка - 27 000 грн.; адмінбудівля с. Кекине - 6 000 
грн.)

48 000,00

53 000,00 Видатки на оплату праці на липень 2018 року по НКП МСР "АЗПСМ Різдва Пресвятої 
Богородиці "

16 000,00 Нарахування на заробітну плату на липень 2018 року по НКП МСР "АЗПСМ Різдва Пресвятої 
Богородиці "

69 000,00

65 500,00
Видатки на оплату праці на липень 2018 року по НКП МСР " Центральна АЗПСМ 
с. Постольне "

16 000,00
Нарахування на заробітну плату на липень 2018 року по НКП МСР " Центральна АЗПСМ
 с. Постольне "

89 500,00

 Послуги з організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних по газу у 
приміщенні амбулаторії с. Постольне -31 500 грн., та у приміщенні Северинівського ФАП - 22 
700 грн.; Поточний ремонт приміщення амбулаторії 
с. Постольне - 35 300 грн.

171 000,00
240 000,00

-41 000,00 Зменшення видатків на заробітну плату з нарахуванням у зв'язку із скороченням штатних 
одиниць у відділі надання соціальних послуг

-9 000,00
-50 000,00

-240 000,00
-240 000,00

2 000,00
2 000,00

  2. Уточнення  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад у 2018 році у сумі 2 521 700 грн.

790 000,00

681 700,00

1 050 000,00

2 521 700,00
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