
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Найменування потреби примітка

Апарат управління
1 Економія в зв'язку наявними вакантними посадами

у т. ч.

Заробітна плата 

Нарахування на заробітну плату 
2 Скорочення штатних одиниць у відділі надання соц.послуг

у т. ч.

Заробітна плата 

Нарахування на заробітну плату 

3

у т. ч.

Заробітна плата 

Нарахування на заробітну плату 

4 За рахунок зменшення видатків на заробітну плату з нарахуванням

5 Поточний ремонт системи опалення Склярівського с/клубу За рахунок зменшення видатків на заробітну плату з нарахуванням

Придбання товарів для облаштування обрядової кімнати

6 Перезатарення пестицидів

7 Кошти на співфінансування ДФРР

Медицина (КЗ с.Миколаївка)

1.
За рахунок перевиконання дохідної частини

2. Медикаменти, дез.засоби, товари медичного призначення За рахунок перевиконання дохідної частини

Медицина (КЗ с.Постольне)

1. Придбання газу та бензину За рахунок перевиконання дохідної частини
2. Медикаменти та товари медичного призначення За рахунок перевиконання дохідної частини

3.
За рахунок перевиконання дохідної частини

4. Інші виплати населенню За рахунок перевиконання дохідної частини

Освіта

1. Придбання канцтоварів 500,00 За рахунок перевиконання дохідної частини

Перелік змін до бюджету Миколаївської сільської ради, що планується винести на розгляд позачергової  25 сесії  восьмого скликання  
 від 11.07.2018 року

№ 
з/п

Потреба в 
коштах, грн.
-395 000,00
-30 307,00

-24 800,00

-5 507,00
-90 663,0 

-72 370,0 

-18 293,0 

Відсутність заключених договорів з Сумським РЦЗ на проведення 
громадських робіт

-36 337,00

-29 784,00

-6 553,00

Придбання дверей у адмінбудівлю с. Кекине у зв'язку з 
перенесенням фельдшерського пункту 7 000,00

115 000,00

30 307,00
За рахунок зменшення видатків на заробітну плату з нарахуванням апарату 

управління

-120 000,00

-270 000,00

25 000,00

Придбання палива, автозапчастин, канцтоварів, госп. товарів, 
медико - статистичних товарів

16 000,00

9 000,00

25 000,00
8 100,00
7 200,00

Технічне обслуговування газових систем постачання, 
телекомунікаційні послуги, заправка картриджів.

7 900,00

1 800,00

450 000,00



2.

За рахунок перевиконання дохідної частини

3. Оплата за водопостачання на третій квартал 60,00 За рахунок перевиконання дохідної частини
4. Оплата за електроенергію за третій квартал 360,00 За рахунок перевиконання дохідної частини

5.
За рахунок перевиконання дохідної частини

у т. ч.

Заробітна плата За рахунок перевиконання дохідної частини
Нарахування на заробітну плату За рахунок перевиконання дохідної частини

6.

За рахунок перевиконання дохідної частини

7.

За рахунок перевиконання дохідної частини

8. Придбання деревних гранул За рахунок перевиконання дохідної частини
9. Навчання кочегарів 500,00 За рахунок перевиконання дохідної частини

10.
За рахунок перевиконання дохідної частини

у т. ч.

Заробітна плата За рахунок перевиконання дохідної частини
Нарахування на заробітну плату За рахунок перевиконання дохідної частини

11.

За рахунок перевиконання дохідної частини

12. Медикаменти та деззасоби За рахунок перевиконання дохідної частини

Оплата за оренду кабінету (2100 грн.) та оплата за послуги 
обслуговування комп'ютерної техніки (1800 грн.); регенерація 
картриджа - 560 грн.; заправка картриджа  - 640 грн.; ремонт  
картриджа – 660 грн.

5 760,00

Заробітна плата психолога та підвищення надбавки за 
престижність вихователям

12 432,00

10 190,00

2 242,00

Придбання  матеріалів (Фарби для поточного ремонту - 3000 грн.; 
москітних сіток - 2000 грн.; спецодягу - 1000 грн.; господарчих 
матеріалів - 2000 грн.; матеріалів для поточного ремонту - 16000 
грн.)

24 000,00

Послуги (з обробки приміщення - 20000 грн.; з розробки сайту - 
2450 грн.; збільшення потужності по електроенергії - 9500 грн.; 
обслуговування  внутрішніх мереж газопостачання – 1400 грн.; 
повірка вагів – 200 грн.; повірка та бслуговування сигналізаторів 
загазованості – 1450 грн.; повірка та бслуговування димових та 
вентиляційних каналів – 1000 грн.)

36 000,00

35 000,00

Заробітна плата електрика та кухаря; підвищення надбавки за 
престижність

14 030,00

11 500,00

2 530,00

Придбання дизпалива на вересень - 27000 грн.; електро товари для 
ремонту проводки в Лікарському НВК- 25000 грн.; придбання 
каністр для дизпалива для Микол. НВК  - 3000 грн.; придбання 
шкільної форми для дітей-сиріт – 45000 грн.; матеріали для 
ремонту перших класів  – 15000 грн.; придбання канцтоварів – 
7000 грн.; придбання спецодягу – 8000 грн.;  господарські 
матеріали – 6000 грн.; фарба та матеріали для поточного ремонту 
шкіл – 24000 грн.

160 000,00

4 000,00



13.

За рахунок перевиконання дохідної частини

14. Обслуговування комп'ютерної техніки 900,00 За рахунок перевиконання дохідної частини
15. Придбання паперу 500,00 За рахунок перевиконання дохідної частини

16.

За рахунок перевиконання дохідної частини

17. Компенсаційні виплати за перевезення пед працівників За рахунок перевиконання дохідної частини
18. Заробітна плата юристконсульта

19. Підвищення заробітної плати За рахунок  зменшення видатків на заробітній платі юристконсульта
Фінансове управління 

1.
за рахунок залишку коштів екологічного податку

2.

за рахунок скорочення штатних одиниць у відділі надання соц. Послуг

3.

За рахунок перевиконання дохідної частини

1.

За рахунок залишку субвенції на розвиток інфраструктури

2.
За рахунок залишку субвенції на розвиток інфраструктури

Розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 

Послуги з обробки приміщенн–80000 грн.; збільшення потужності 
по Лікарському НВК - 34500 грн.; обслуговування мереж 
газопостачання – 4000 грн.; повірка вагів – 2500 грн.; послуги 
інтернет – 4800 грн.; страхування транспортних засобів, водіїв – 
4600 грн.; перевірка трансп. засобів, проходження техогляду 
автотранспорту – 2600 грн.; повірка та бслуговування 
сигналізаторів загазованості – 11858грн.; повірка та бслуговування 
димових та вентиляційних каналів – 2000 грн.

146 858,00

Оплата за послуги з обсл. комп.техніки на 3 кв. – 3600 грн.; оплата 
за інформ.-консул.послуги – 3000 грн.; програма Медок зарплата – 
500 грн.

7 100,00

2 000,00

-4 200,00

4 200,00

Інша субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на 
перезатарення засобів хімічного захисту рослин

120 000,00

Субвенція з місцевого бюджету Державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів на поліпшення мат-тех бази УДКСУ у 
Сумському районі

5 000,00

Субвенція з місцевого бюджету Державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів на поліпшення мат-тех бази прикордонного 
загону

150 000,00

Уточнення залишку коштів за субвенцією з ДБ місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічний розвитку 
окремих територій

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 
залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утоворився на  кінець 2017 року (повернення МСР Білопільського 
району помилково зарахованої субвенції

248 000,00

Капітальний ремонт актової зали Миколаївського СБК                    
с.Миколаївка Сумського району Сумської області

36 870,19



Розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 

1. Оплата праці с. Постольне

у т. ч.

Заробітна плата За рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 

Нарахування на заробітну плату За рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 

2.
За рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 

3. Оплата праці с. Миколаївка

у т. ч.

Заробітна плата За рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 

Нарахування на заробітну плату За рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 

4.

За рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам 

296 000,00

160 000,00

130 000,00

30 000,00

Придбання канцтоварів та бензину для НКП "Амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини с. Постольне"

8 000,00

120 000,00

96 000,00

24 000,00

Придбання канцтоварів та бензину  для НКП "Амбулаторія 
загальної практики - сімейної медицини Різдва Пресвятої 
Богородиці"

8 000,00


