
1.За рахунок перерозподілу плану видатків по КПК та КЕКВ:

КПК, КЕКВ Сума Напрямок використання

0110150

2240

3110 (СФ) Придбання системи відеоспостереження  в адмін. приміщення с. Кровне

0,00

0114060

2240

3110 (СФ)

0,00

0116030

2240

3110 (СФ) Придбання  системи вуличного відеоспостереження в с. Постольне

0,00

0118311

2240(СФ) Зменшення видатків на надання послуг по видаленню небезпечних бур'янів (амброзії)

2240(СФ) Виготовлення паспорта водного об'єкта (став в межах с. Миколаївка)

0118312

2240(СФ)

0611010

2210 Придбання господарських матеріалів, миючих засобів, одноразових засобів гігієни

2220 Придбання матеріалів медичного призначення (термоменти та інше) та деззасобів

2240 Поточний ремонт ганку КДНЗ " Веселка" 

0611020

2210

2240

3110 (СФ) Придбання стінок НУШ для чотирьох 1 класів 

0611161

2111 Доплата за покладені обов'язки Уповноваженої особи для проведення закупівель

Пояснювальна записка
 до рішення п'ятдесятої сесії  сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 28.05.2020р. 
№ 12 «Про внесення змін до рішення Миколаївської сільської ради від 23.12.2019 р. № 14 «Про  

бюджет Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

сорок сьомої сесії сьомого скликання від 27.02.2020 р. «Про внесення змін до рішення 
Миколаївської сільської ради від 23.02.2019р. «Про бюджет Миколаївської сільської ради на 

2019 рік»
       Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до статті 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", 
рішенням п'ятдесятої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 28.05.2020р. внесені зміни до дохідної та 
видаткової частини загального та спеціального фонду бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади:

-6 050,00

Зменшення видатків на надання послуг по встановленню системи відеоспостереження в 
адміністративному приміщенні с. Кровне

6 050,00

-24 200,00

Зменшення видатків на надання послуг по встановленню системи відеоспостереження в закладах 
культури (Склярівський с/клуб, Кекінський ОДР, Спаський ОДР, Кровненський с/клуб)

24 200,00
 Придбання системи відеоспостереження в заклади культури: (Склярівський с/клуб, Кекінський 
ОДР, Спаський ОДР, Кровненський с/клуб)

-43 000,00
Зменшення видатків на надання послуг по встановленню системи вуличного відеоспостереження в  
 с. Постольне

43 000,00

-52 000,00

12 000,00

-40 000,00

40 000,00
Надання послуг з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ населених пунктів  Миколаївської 
сільської ради

40 000,00

16 800,00

15 000,00

49 300,00

81 100,00

306 729,00

Придбання матеріалів для облаштування 4 шкільних стадіонів: металеві труби профільні, фарба, 
дошки, шланг поливний, трава, сітка футбольна та волейбольна - 24 975 грн.; LED світильників для 
4 ЗЗСО - 281 754 грн.

430 683,00

Виконання поточного ремонту: харчоблоку Северинівської ЗОШ - 199 358 грн., підлоги коридору 
та холу на І пов. Лікарського НВК - 173 525 грн., навісу над ганком Кровненської ЗОШ - 49 800 
грн. Надання  послуг по реєстрації нового шкільного автобуса для Миколаївської НВК - 8 000 грн.

64 000,00

801 412,00

29 088,00



2120 Нарахування на  доплату 

0611162

3110 (СФ) Зменшення видатків на придбання шкільного автобуса для Миколаївського НВК

0615061

2210 Придбання матеріалів для облаштування стадіону в с.Северинівка

Баланс 0,00

0112113

2610

0114060

2240

0116030

2210 Придбання палива для автомобіля: газу на 36 000 грн, бензину на 9 000 грн

2240

0117310

3142(СФ)

3719800

2620

3719770

2620

Баланс

6 400,00

35 488,00

-925 000,00

-925 000,00

7 000,00

7 000,00

2. Уточнення видаткової частини бюджету на 2020 рік за рахунок збільшення доходної частини загального фонду бюджету 
на суму 1 518 993 грн. по коду доходів: 11010100 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати"- 420 940 грн., 11010200 "Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими агентами"-      1 050 053 грн., 18010900 "Орендна плата з фізичних 
осіб"- 48 000 грн

10 500,00
Фінансова підтримка КНП "АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці" на придбання паливно-
мастильних матеріалів

10 500,00

197 013,00
Поточний ремонт вхідної групи СБК  с. Северинівка Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області

197 013,00

45 000,00

43 000,00

Надання послуг навантажувача щебня б/у для поточного ремонту доріг Миколаївської сільської 
ради - 13 000 грн; з поточного ремонту огорожі колодязів та облаштування надбудов на колодязі-     
          30 000 грн

88 000,00

100 000,00
Збільшення видатків на реконструкцію вуличного освітлення населених пунктів Миколаївської 
сільської ради

100 000,00

1 020 000,00

Субвенція з місцевого бюджету Державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів: на поліпшення мат-тех бази Сумського 
прикордонного загону - 1 000 000 грн; на покращення матеріально-технічної бази Управління 
Державної казначейської служби у Сумському районі - 5 000 грн; на придбання паливно - 
мастильних матеріалів для експлуатації службового автотранспорту Сумському районному відділу 
поліції - 15 000 грн.

1 020 000,00

103 480,00

Інша 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 - 12 688 грн; КНП "Сумська центральна районна 
клінічна лікарня" СРР СО  на придбання матеріалів для приведення приміщень стаціонарних 
відділень в належний санітарний стан з метою забезпечення надання вторинної медичної допомоги 
мешканцям Миколаївської ОТГ - 90 792 грн

103 480,00

1 518 993,00



КПК, КЕКВ Сума Напрямок використання

0611020

2210

3110 (СФ)

Баланс

Начальник управління                                                Вікторина ПАШКУРОВА

3. Уточнення коштів субвенції з місцевого  бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету згідно рішення Сумської обласної 
ради від 25.03.2020 і повідомлень УДКСУ від 13.05.2020 № 26 та від 21.05.2020 № 30 у сумі       164 581 грн

124 581,00

За рахунок субвенції НУШ: придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 
початкової школи (дидактичні матеріали) – 46 328 грн., м’яких та корпусних меблів для 
початкових класів – 37 979 грн., комп'ютерного обладнання для початкових класів всього на 40 247 
грн: планшети 5 шт. х 5000 = 25 000 грн, ламінатори 4 х 2500 = 10 000 грн, флеш накопичувачі 4 х 
500 = 2 000 грн, витратні матеріали для ламінаторів – 3 247 грн

40 000,00
За рахунок коштів субвенції НУШ: комп'ютерне обладнання для початкових класів БФП - 
 4 шт x 10 000 грн.= 40 000 грн.

164 581,00

164 581,00
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