
Перелік змін до бюджету Миколаївської сільської ради, що планується винести на розгляд позачергової  38 сесії  сьомого скликання від 08.08.2019 року
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ з/п Найменування потреби Примітка

Фінансове управління 636,709.00

1. -3,400.00 У зв'язку зі зменшенням потреби (згідно листа відділу освіти Сумської РДА № 01-27/1110 від 18.07.19)

2. 450,000.00

3. 62,804.00

4. Субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на придбання медичного обладнання 127,305.00

5. 44,900.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету

Апарат управління 672,640.00

1. 59,600.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

2. Послуги по підключенню адмінбудівлі Кекинського старостату до мережі інтернет 35,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

3. Підписка газети "Вісті громади" для пільгового населення 30,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

4. Поточний ремонт Миколаївського СБК 200,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

5. Поточний ремонт каналізаційної системи Северинівського СБК 29,800.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

6. Придбання велосипеда для інспектора з благоустрою 5,240.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

7. Поточний ремонт комунальних доріг (с. Вербове) 50,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

8. 40,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

9. Допомога на лікування (10 чол. по 10 000грн.) 100,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

10. 61,000.00 За рахунок коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

11. Збільшення статутного капіталу КП "Господар" 62,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

Медицина 397,310.00

1. Фінансова допомога КНП "АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці" с. Миколаївка на придбання меблів 161,110.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

2. Фінансова допомога КНП "АЗПСМ с.Постольне"  236,200.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

Освіта 1,636,700.00

1. Придбання предметів та обладнання для ДНЗ "Веселка" 9,700.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

2. Оплата послуг (крім комунальних) ДНЗ "Веселка" 39,900.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

3. Придбання пилетів на січень-квітень 2020 року для ДНЗ "Веселка" 63,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

4. Придбання предметів та обладнання для учбових закладів Миколаївської сільської ради 183,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

5. Оплата послуг (крім комунальних) учбових закладів Миколаївської сільської ради 755,600.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

6. 550,500.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету 

7. Підписка періодичних видань на 2020 рік та придбання паперу для бухгалтерії відділу освіти 4,500.00

8. Послуги з постачання програмного забезпечення ІСПРО для бухгалтерії відділу освіти 20,500.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету

9. Придбання холодильника для Миколаївського НВК 10,000.00 За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету

10. Придбання табличок на нові двері Миколаївського НВК 5,825.00 За рахунок перерозподілу видатків з КПК 0613140 

11. Придбання продуктів харчування на пришкільні табори -2,473.00 У зв'язку зі зменшенням потреби

12. Придбання оздоровчих путівок -3,352.00 У зв'язку зі зменшенням потреби

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

61,000.00 згідно розпорядження в.о.голови Сумської ОДА  №  від .07.2019р.

Потреба в коштах, 
грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на утримання КУ "Інклюзивно-ресурсний 
центр" Сумської РДА

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

За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету (згідно листа Сумського прикордонного загону від 
19.07.2019 року № 11/8209)

Субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету (згідно листа КНП "СЦРКЛ" Сумської районної ради 
Сумської області від 16.07.2019 року № 01-17/01-286)

За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету (згідно листа КНП "СЦРКЛ" Сумської районної ради 
Сумської області від 16.07.2019 року № 01-17/01-287)

Інша субвенція Спетанівській селищній раді для здійснення компенсаційних виплат за пільгове 
перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, які придбали квитки на станції 
Головашівка

Придбання меблів у відділ соціально-економічного розвитку та відділ ЖКГ та придбання підставок 
для стоянки велосипедів

Придбання комп'ютерної техніки в кабінет сільського голови та для відділу соціально-економічного 
розвитку

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень сільського будинку культури с.Северинівка по 
вул.Молодіжна, буд.1 Миколаївської ради Сумського району Сумської області

Придбання дров на грудень-квітень 2020 року та пилетів на січень-квітень 2020 року для учбових 
закладів Миколаївської сільської ради

За рахунок виділення додаткових коштів із бюджету та перерозподілу видатків у зв'язку зі зменшенням потреби 
на утримання КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" Сумської РДА (3 400 грн)

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень сільського будинку культури с.Северинівка по 
вул.Молодіжна, буд.1 Миколаївської ради Сумського району Сумської області



Перелік змін до бюджету Кровненського старостату Миколаївської сільської ради, що планується винести на розгляд позачергової  38 сесії  сьомого скликання від 08.08.2019 року
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ з/п Найменування потреби Примітка

92,000.00

1. Придбання пілетів  для ДНЗ (ясла-садок) "Пролісок" 82,000.00 За рахунок коштів вільного залишку загального фонду бюджету Кровненської с/р

2. Послуги по хлоруванню водонапірної башти 5,000.00 За рахунок коштів вільного залишку загального фонду бюджету Кровненської с/р

3. Послуги по очищенню шахтних колодязів 5,000.00 За рахунок коштів вільного залишку загального фонду бюджету Кровненської с/р

Потреба в коштах, 
грн.
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