
 Перелік змін до бюджету Миколаївської сільської ради, що планується винести на розгляд  42 сесії  сьомого скликання  від 18.11.2019 року
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Найменування потреби Примітка

Фінансове управління 

1. За рахунок економії коштів по заробітній платі

2. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету

3. За рахунок коштів вільного залишку

4. Зменшення видатків на заробітну плату у зв'язку з вакансіями

заробітна плата

5. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету

Апарат управління

1. Матеріальна допомога дитині-сироті на придбання житла За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

2. Придбання будівельних матеріалів для Склярівського СБК За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

3. Придбання дверей запасного входу в Миколаївський СБК За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

4. За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

5. Зменшення видатків на придбання дров

6. Зменшення видатків на придбання піску 

7. Надання послуг по облаштуванню надбудов на колодязі За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

8. Проведення  поточного  ремонту комунальних доріг За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

9. Надання послуг з чистки доріг від снігу За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

10. У зв'язку з відсутністю генерального плану

11. Придбання ноутбука для Лікарської сільської бібліотеки За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

12. Зменшення видатків для придбання ноутбука для Миколаїського СБК

13. Придбання музичного обладнання (комбік) для Миколаївського СБК За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

14. Зменшення видатків на придбання обладнання для водонапірної башти

15. За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

16. У зв'язку зі зменшенням обсягу робіт

17. -600,00

№ 
з/п

Потреба в 
коштах, грн.

514 000,00

Субвенція  обласному бюджету на здійснення компенсаційних виплат за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних 
маршрутах загального користування 

8 720,00

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

Інша субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на співфінансування  
придбання телемедичного обладнання для КНП МСР "Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці"

11 000,00

-8 720,00

Субвенція з місцевого бюджету районному бюджету Сумського району  для 
управління соціального захисту населення Сумської райдержадміністрації на 
забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог та 
компенсацій

3 000,00

530 000,00

30 000,00

10 000,00

40 000,00

Виконання поточного ремонту приміщень 2- го поверху Миколаївського будинку 
культури

45 000,00

-76 360,00

-1 227,00

10 000,00

100 000,00

30 000,00

Зменшення видатків на проведення нормативно-грошової оцінки земель 
населених пунктів с. Миколаївка

-44 519,00

14 500,00

-14 500,00

12 000,00

-10 137,00

Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської сільської ради (КТП-348 вул. 
Першотравнева, с. Мар'ївка, Сумського р-ну, Сумської обл.)

105 000,00

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень сільського будинку культури           с. 
Северинівка по вул. Молодіжна, буд. 1, Миколаївської сільської ради Сумського р-
ну, Сумської обл

-219 157,00

Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 
дороги по вул. Шевченка с. Миколаївка



18.

Медицина

1.

Освіта

1. Зменшення видатків на заробітну плату у зв'язку з вакансіями

заробітна плата Економія коштів по заробітній платі у зв'язку з вакансіями

нарахування За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

2. Придбання меблів  в заклади освіти Миколаївської сільської ради За рахунок перерозподілу бюджетих коштів: стіл-2000 грн., стілець-крісло-1000 грн.

3. Збільшення видатків на проведення навчання по тендеру За рахунок перерозподілу бюджетних коштів: навчання по тендеру 7 осіб*1,390=9 730 грн

4. Зменшення видатків на заробітну плату у зв'язку з вакансіями Економія коштів по заробітній платі у зв'язку з вакансіями

заробітна плата

нарахування

5. Придбання електрообладнання для збільшення потужності За рахунок перерозподілу бюджетних коштів

6. Оплата послуг з монтажу електрообладнання для збільшення потужності За рахунок перерозподілу коштів

7. Зменшення видатків на заробітну плату у зв'язку з вакансіями Економія коштів по заробітній платі у зв'язку з вакансіями

заробітна плата

8.

9. Зменшення видатків на оплату за газ за жовтень місяць

10. Зменшення видатків на придбання дров

11. Придбання електрообладнання для Лікарського НВК За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету

12.

13. Придбання автошин  для шкільного автобуса Лікарського НВК За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету

14. Придбання обладнання для навчальних закладів Миколаївської ОТГ

15. Придбання багатофункціонального пристрою За рахунок перерозподілу коштів

16. Зменшення видатків на проект землеустрою стадіону в с. Постольне У зв'язку з іншим призначенням земельної ділянки

На придбання службового автомобіля для КНП  "АЗПСМ Різдва Пресвятої 
Богородиці с.Миколаївка" 500 000,00

За рахунок коштів  субвенції з обласного бюджету Сумської області згідно рішення   обласної 
ради сьомого скликання від  05.11.2019 року

12 235,00

Фінансова підтримка   КНП МСР "Амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини Різдва Пресвятої Богородиці"для оплати газопостачання пункту 
здоров'я с. Кровне

12 235,00
За рахунок коштів іншої  субвенцїі із місцевого бюджету  Кровненської  сільської ради : на 
оплату газопостачання пункту здоров'я с. Кровне

229 958,00

-6 400,00

6 400,00

3 000,00

9 730,00

-8 000,00

-2 000,00

10 000,00

4 700,00

-80 000,00

Придбання запчастин, комп'ютерного обладнання, електрообладнання, 
новорічних подарунків для навчальних закладів Миколаївської ОТГ

84 614,00

За рахунок перерозподілу бюджетних коштів: автошини та диски колісні для шкільного 
автобуса Миколаївського НВК-39 223 грн., запчастини для шкільного автобуса 
Миколаївського НВК (трос, домкрат, аптечка, смазка, палець тяги)-4 480 грн. Модуль 
оперативної пам'яті до комп'ютерів Северинівської ЗОШ та Лікарського НВК-12*359=     4 308 
грн., електрообладнання для збільшення потужності- 2 003 грн., новорічні подарунки для 346 
дітей*100 грн.= 34 600 грн.

-70 000,00

-37 000,00

3 975,00

Гідрохімічне очищення та поточний ремонт системи опалення  та шкільного 
автобуса Миколаївського НВК

179 958,00
За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету: гідрохімічне очищення 
та поточний ремонт системи опалення Миколаївського НВК-159 958 грн.,  послуги з ремонту 
шкільного автобуса Миколаїсвського НВК-20 000 грн

46 025,00

81 956,00
За рахунок перерозподілу коштів бюджету: акумулятори для шкільного автобуса 
Миколаївського НВК -6,788*2=13 576 грн.; навіс для дров по Северинівській ЗОШ-                52 
380 грн., електромясорубка для Лікарського НВК-16 000 грн.

10 000,00

-7 000,00

Субвенція з обласного бюджету на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилася на початок 
бюджетного періоду



1. Згідно рішення обласної ради сьомого скликання від  05.11.2019 року
На придбання службового автомобіля для КНП  "АЗПСМ Різдва Пресвятої 
Богородиці с.Миколаївка" 500 000,00



Перелік змін до бюджету Кровненського старостату Миколаївської сільської ради, що планується винести на розгляд 42 сесії  сьомого скликання від 18.11.2019 року

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Найменування потреби Примітка

1. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Кровненської с/р

2.

№ 
з/п

Потреба в 
коштах, 

грн.
105 735,00

Поточний ремонт водогону по вул. Молодіжній, 
с. Кровне

90 000,00

Інша субвенція з місцевого бюджету Кровненської сільської ради 
до бюджету Миколаївської сільської ради  для забезпечення теплом 
пункту здоров'я с. Кровне

15 735,00
За рахунок перевиконання дохідної частини  загального фонду бюджету: для забезпечення 
теплом пункту здоров'я (оплата за газ) -12 235 грн.; для оплати послуг з лабораторного 
дослідження електромереж - 1 500 грн., технічне обслуговування електромереж -    2 000 грн.


