
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Найменування потреби Примітка

Фінансове управління 

1. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету.

Апарат управління
1. Зменшення видатків на заробітну плату у зв'язку з вакансіями Економія коштів по заробітній платі разом з нарахуваннями.

заробітна плата
нарахування 

2. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету.

3. Поточний ремонт відомчого житла За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету.

4. Перерозподіл коштів з загального фонду бюджету на спеціальний

5. Придбання глибинного насосу для водонапірної башти За рахунок перерозподілу видатків із загального фонду до спеціального фонду

6. Проведення технічного обслуговування вуличного освітлення За рахунок перерозподілу із КПК 0110150.

8. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету.

9.

10. Проведення капітального ремонту актової зали Северинівського СБК За рахунок перерозподілу коштів із КПК 0117362

11. У зв'язку зі зміною призначення

12. За рахунок перерозподілу коштів із КЕКВ "Капітальний ремонт інших об'єктів"

Медицина

1. Збільшення статутного капіталу

Освіта

Перелік змін до бюджету Миколаївської сільської ради, що планується винести на розгляд   39 сесії  сьомого скликання
 від 12.09.2019 року

№ 
з/п

Потреба в 
коштах, грн.

500 000,00

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

500 000,00

260 000,00
-50 000,00
-41 000,00
-9 000,00

Придбання комп'ютерної техніки для працівників апарату управління сільської 
ради

30 000,00

120 000,00

Зменшення видатків на придбання предметів, обладнання, комплектуючих для 
водно - каналізаційного господарства

-8 000,00

8 000,00

50 000,00

Співфінансування видатків на приєднання ОК "Надія-19" до електричних мереж 
ПАТ "Сумиобленерго"

110 000,00

Зменшення видатків на  капітальний  ремонт внутрішніх приміщень 
Северинівського СБК

-699 972,00
У зв'язку з припиненням робіт по капітальному ремонту внутрішніх приміщень 
Северинівського СБК

699 972,00

Виготовлення проекту "Капітальний ремонт системи каналізаційних мереж           
 с. Миколаївка, вул. Молодіжна".

-250 000,00

Виконання проектно - кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція 
очисних споруд будинків 1-8 по вул. Молодіжна, с. Миколаївка, Сумського 
району Сумської області".

250 000,00

54 600,00

54 600,00
За рахунок перевиконання дохідної частини  бюджету :на придбання гаража для автомобіля 
для КНП МСР"Амбулаторія ЗПСМ с. Постольне"

251 120,00



1. Придбання меблів для медіотек в заклади освіти Миколаївської сільської ради

2. Продукти харчування на грудень 2019 року За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету

3. Оплата послуг (крім комунальних)

4.

5. Перерозподіл коштів із спеціального фонду бюджету на загальний фонд

6. Зменшення видатків на придбання  оздоровчих путівок  

7.

8. Поточний ремонт водопровідних труб та санвузла

9. Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів НУШ За рахунок перерозподілу коштів субвенції НУШ з спеціального фонда на загальний фонд.

10. Зменшення видатків по спеціальному фонду

175 390,00

За рахунок  перевиконання дохідної частини бюджету : полиця READ - 4 670 грн., столи та 
стільці - 27 220 грн., диван  - 2 шт. - 2 250*2 = 4 500 грн.; дизпаливо для шкільних автобусів 
на січень - лютий - 100 000 грн.; запчастини для шкільних автобусів - 10 000 грн.; 
перегородки та двері для Миколаївського та Лікарського НВК - 29 000 грн.        

25 000,00

37 000,00
За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету: поточний ремонт вхідної частини з 
облаштуванням пандусів в Миколаївському та Лікарському НВК - 27 000 грн. Поточний 
ремонт шкільних автобусів - 10 000 грн.

Придбання предметів та обладнання для учбових закладів Миколаївської 
сільської ради

13 730,00
За рахунок перевиконання дохідної частини бюджету: придбання для медіотек стелажу на 
коліщатах - 7 100 грн., стіл-кафедра - 6 630 грн. для медіотек по трьох школах.

Зменшення видатків на придбання предметів, обладнання для учбових закладів 
Миколаївської сільської ради.  

-57 401,00

-1 925,00

Придбання матеріалів та обладнання для учбових закладів Миколаївської 
сільської ради

18 626,00

За рахунок перерозподілу коштів з спеціального фонда на загальний фонд: придбання двох 
рукомийників для Лікарського НВК - 9 800 грн., дидактичних ігрових матеріалів для 
медіатеки Миколаївського НВК - 3 826 грн., солі таблетованої для очистки питної води -        
5 000 грн.

40 700,00
За рахунок перерозподілу коштів із  спеціального фонда на загальний фонд:  поточний 
ремонт водопровідних труб та санвузла - 40 700 грн.

21 729,00

-21 729,00


