
 Перелік змін до бюджету Миколаївської сільської ради, що планується винести на розгляд  48 сесії  сьомого скликання  від 20.03.2020 року
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Найменування потреби Примітка ФОНД

Апарат управління 0,00
1. Послуги по встановленню системи відеоспостереження За рахунок перерозподілу коштів ЗФ
2. Послуги з професійної правничої допомоги За рахунок перерозподілу коштів ЗФ

3. Перша реєстрація автомобіля За рахунок перерозподілу коштів ЗФ

4. За рахунок перерозподілу коштів ЗФ

5. Зменшення видатків на заробітну плату з нарахуваннями В зв'язку з економією коштів за рахунок вакансій ЗФ

у т. ч

заробітна плата

нарахування ЗФ

6. Надання послуг по встановленню системи відеоспостереження За рахунок перерозподілу коштів ЗФ

7. Оплата за електроенергію В зв'язку зі зменшенням потреби ЗФ

8. За рахунок перерозподілу коштів ЗФ

9. За рахунок перерозподілу коштів СФ

10. В зв'зку з відсутністю потреби СФ

11. Зменшення видатків на придбання системи відеоспостереження В зв'зку з відсутністю потреби СФ

Освіта

1. В зв'зку зі відсутністю потреби СФ

2. Придбання обладнання для Кровненсьного ЗЗСО ЗФ

3. За рахунок додаткових  коштів освітньої субвенції

у т. ч

заробітна плата
За рахунок додаткових  коштів освітньої субвенції

ЗФ

нарахування ЗФ

Освітня субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам 

1. Додаткові кошти освітньої субвенції з державного бюджету  Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2020р. № 116-р ЗФ

№ 
з/п

Потреба в 
коштах, грн.

6 050,00
11 400,00

-3 500,00

Збільшення коштів на пільгове забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий та нецукровий діабет жителів Миколаївської сільської ради

100 000,00

-15 000,00

-10 000,00

-5 000,00

24 200,00

-11 400,00

Придбання велосидедів для відділу соціального обслуговування населення вдома 
Миколаївської сільської ради

18 500,00

Придбання системи відеоспостереження для адміністративного приміщення в с. 
Кровне

13 950,00

Зменшення видатків на реконструкцію віличного освітлення населених пунктів 
Миколаївської сільської ради

-100 000,00

-44 200,00

599 800,00

Зменшення видатків на придбання пульту управління котлом, насосу системи 
опалення для Кровненського ЗЗСО

-7 230,00

7 230,00
За рахунок перерозподілу коштів: придбання пульту управління котлом для Кровненсьного 
ЗЗСО - 6 960 грн., господарчих товарів - 270 грн.

Збільшення видатків на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним 
працівникам

599 800,00

491 640,00

108 160,00

599 800,00


	Перелік змін на 48 сесію

