
Інформація про виконання бюджету                                                                                                                               

за бюджетними програмами головного розпорядника бюджетних коштів Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області за 2020 рік 

Миколаївська  сільська  рада  знаходиться  за  адресою :  с. Миколаївка  Сумського  району,  

Сумської  області  по  вул.. Шевченко ,1 

  Однією з основних  діяльностей  сільської  ради  є  фінансування  установ  соціальної  

сфери  села .  З  місцевого  бюджету  сільської  ради  фінансуються :   апарат сільської ради , 8 
сільських бібліотек (Спаська,  Миколаївська, Склярівська, Северинівська, Постольненська, 

Лікарська, Кровненська та Руднівська), 9 закладів культури (3 сільські будинки культури 

(Миколаївський, Северинівський, Кровненський), 4 сільський клуби (Склярівський, Лікарський, 

Постольненський, Руднівський)та 2 центра культури і дозвілля (Спаський та Кекинський ОДР), 

відділ соціального обслуговування населення вдома, місцева пожежна охорона, група 

«Благоустрій». 

При  виконанні бюджетної програми КПК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад здійснювалися заходи, що  

відповідають  затвердженим паспортом  меті, завданню та напрямам використання бюджетних 

коштів для досягнення цілей державної політики: удосконалення організації й функціонування 

системи місцевого самоврядування  та оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої 

влади на місцевому рівні. Всі отримані протягом звітного року запити, звернення, заяви, скарги, 

інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів було оброблено в належні 

строки, надані обґрунтовані відповіді, копії документів. Заборгованість  по заробітній платі на 

кінець року відсутня. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення 

запланованих показників. 

Затверджено кошторисом – 9 210,2 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-9 059,5 тис.грн, по 

спеціальному фонду – 150,7 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 8 724,6 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-

8 575,1тис.грн, по спеціальному фонду – 149,6 тис.грн з них: 

- виплата заробітної палати з нарахуваннями -7 570,1 тис.грн;                                                                                                                               

- придбання предметів, матеріалів, обладнання- 485,9 тис.грн;                                                        

- оплата послуг (крім комунальних) -364,7 тис.грн;                                                                           

- видатки на відрядження – 1,1 тис.грн;                                                                                                  

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв -105,4 тис.грн;                                                              

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку-5,1 тис.грн;                                                                                                                                       

- інші видатки-42,8 тис.грн; 

по спеціальному фонду – 149,6 тис.грн  на придбання комп’ютерної техніки, кондиціонерів, 

меблів, системи відеоспостереження для адмін.приміщення с.Кровне. 

КПК 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління 

Затверджено кошторисом – 15,8 тис.грн по загальному фонду                                                    

Використано (касові видатки) – 15,8 тис.грн на створення офіційної символіки Миколаївської 

сільської об‘єднаної територіальної громади (герб, прапор, плакат та стенд). 

Завдяки впровадженню КПК 0110191 Проведення місцевих виборів було забезпечено належне 

фінансування проведення місцевих виборів. 

Затверджено кошторисом – 586,6 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-586,6 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 549,4 тис.грн, з них: 



- виплата заробітної палати з нарахуваннями -449,8 тис.грн;                                                                                                                               

- придбання предметів, матеріалів, обладнання- 87,5 тис.грн;                                                                           

- оплата послуг (крім комунальних) -12,0 тис.грн.   

При  виконанні бюджетної програми КПК 0112113 Первинна медична допомога населенню, 

що надається амбулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями) здійснювалися заходи, 

що  відповідають  затвердженим паспортом  меті, завданню та напрямам використання 

бюджетних коштів для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги. 

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих 

показників 

Затверджено кошторисом – 2 640,5 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-2 476,8 тис.грн, по 

спеціальному фонду – 163,6 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 2 593,6 тис.грн, з них: 

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 429,9 тис.грн;                                                                                                                                       

- капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)-163,6 тис.грн. 

Завдяки впровадженню бюджетної програми КПК 0112144 Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет організовано роботу, пов'язану із забезпеченням 

хворих на цукровий і нецукровий діабет препаратами інсуліну (30 осіб).  

Затверджено кошторисом – 250,8 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-250,8 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 237,4 тис.грн 

На протязі 2020 року при використанні затвердженого обсягу бюджетних коштів, було 

забезпечено виконання запланованих програмою завдань. 

Завдяки бюджетній програмі КПК 0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку було забезпечено відшкодування витрат по наданню пільг на послуги 

зв'язу (5 чол.) 

Затверджено кошторисом – 5,0 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-5,0 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 2,4 тис.грн. 

За бюджетною програмою КПК 0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян було забезпечено надання пільг 

окремим категоріям громадян з оплати проїзду. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та 

спрямовані на досягнення запланованих показників. 

Затверджено кошторисом – 205,0 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-205,0 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 71,1 тис.грн                                                 

Завдяки впровадженню програми КПК 0113104 Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю, організовано надання соціальних послуг вразливим верствам 

населення: громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, сім’ям, що 

опинились в складних життєвих обставинах (44 особи). 

Затверджено кошторисом – 734,9 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-734,9 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 724,0 тис.грн, з них: 

- виплата заробітної палати з нарахуваннями -703,0 тис.грн;                                                                                                                               

- придбання предметів, матеріалів, обладнання- 19,4 тис.грн;                                                                     

- оплата послуг (крім комунальних) -1,7 тис.грн.                                                                            



Завдяки впровадженню бюджетної програми КПК 0113112 Заходи державної політики з 

питань дітей та їх соціального захисту була забезпечена соціальна підтримка сімей з дітьми, 

що опинилися у складних життєвих обставинах (9 сімей) 

Затверджено кошторисом – 4,6 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-4,6 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 4,6 тис.грн на придбання подарункових наборів.                                                                     

За бюджетною програмою КПК 0113180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 

Затверджено кошторисом – 1,0 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-1,0 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 0,2 тис.грн 

При використанні затвердженого обсягу бюджетних коштів, було забезпечено відшкодування 

витрат по наданню пільг на житлово- комунальні послуги (2 особи) 

Завдяки впровадженню програми КПК 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення організовано роботу, пов’язану із наданням матеріальних допомог 

особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (допомога надана 128 особам)  

Затверджено кошторисом – 660,0 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-660,0 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 527,6 тис.грн, з них: 

- інші виплати населенню-527,6 тис.грн. 

Завдяки впровадженню бюджетної програми КПК 0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 

було забезпечено доступність для громадян документів та інформації, створено умови для 

повного задоволення духовних потреб громадян, сприяє професійному та освітньому розвитку, 

урізноманітнено бібліотечний фонд, створено умови для  зберігання бібліотечного фонду, 

програма має довгостроковий термін дії (число читачів 1,5 тис.грн.)  

Затверджено кошторисом – 433,6 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-429,6 тис.грн, по 

спеціальному фонду – 4,0 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 363,8 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-359,8 тис.грн, з 

них: 

- виплата заробітної палати з нарахуваннями -320,1 тис.грн;                                                                                                                               

- придбання предметів, матеріалів, обладнання- 39,6 тис.грн;                                                                                                                                      

по спеціальному фонду – 4,0 тис.грн  на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду. 

Завдяки впровадженню програми КПК 0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, забезпечено  надання якісних 

послуг населенню з організації та проведення культурно-мистецьких заходів, придбано  

обладнання та предмети довгострокового користування, програма має довгостроковий термін дії 

(6 399 відвідувачів, 194 заходів).  

Затверджено кошторисом – 3 412,9 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-3 039,0 тис.грн, по 

спеціальному фонду – 373,9 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 3 154,6 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-

2 791,6тис.грн, з них: 

- виплата заробітної палати з нарахуваннями -1 636,9 тис.грн;                                                                                                                               

- придбання предметів, матеріалів, обладнання- 276,1 тис.грн;                                                        

- оплата послуг (крім комунальних) -521,1 тис.грн;                                                                                                                                                                            

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв -354,7 тис.грн;                                                              



- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку-2,8 тис.грн                                                                                                                                        

по спеціальному фонду – 363,1 тис.грн  на придбання комп’ютерної техніки, меблів, музичного 

та світлового обладнання, генератора, металевого виробу, систем відеоспостереження 

(Склярівський с/клуб, Кекинський ОДР, Спаський ОДР, Кровненський с/клуб). 

За бюджетною програмою КПК 0116011 Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення 

запланованих показників.  

Затверджено кошторисом – 8,0 тис.грн по загальному фонду-8,0 тис.грн                                 

Використано (касові видатки) – 8,0 тис.грн на придбання будівельних матеріалів для поточного 

ремонту житлового фонду. 

В результаті проведених видатків у 2020 році за напрямками використання бюджетних коштів за 

програмою КПК 0116013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства було забезпечено безперебійне водопостачання населення громади та бюджетних 

установ 

Затверджено кошторисом – 642,3 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-387,0 тис.грн, по 

спеціальному фонду – 255,3 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 444,7 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-268,0 тис.грн, з 

них: 

- придбання предметів, матеріалів, обладнання- 39,7 тис.грн;                                                          

- оплата послуг (крім комунальних) -228,3 тис.грн;                                                                                                                                                                                                                                          

по спеціальному фонду – 176,8 тис.грн, з них:   

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв -148,7 тис.грн;                                                                                     

- на придбання обладнання для водонапірної башти- 28,1 тис.грн. 

При  виконанні бюджетної програми КПК 0116030 Організація благоустрою населених 

пунктів здійснювалися заходи, що  відповідають  затвердженим паспортом  меті, завданню та 

напрямам використання бюджетних коштів для досягнення комплексного розв'язання проблем у 

сфері благоустрою населених пунктів, в результаті чого відбулося забезпечення безперебійного 

освітлення населених пунктів, покращення стану комунальних доріг та благоустрою громади  

Затверджено кошторисом – 3 368,6 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-3 216,9 тис.грн, по 

спеціальному фонду – 151,7 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 3 135,8 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-

2 984,1тис.грн, з них: 

- виплата заробітної палати з нарахуваннями -922,9 тис.грн;                                                                                                                               

- придбання предметів, матеріалів, обладнання- 773,6 тис.грн;                                                        

- оплата послуг (крім комунальних) -1 165,0 тис.грн;                                                                                                                                                                            

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв -117,4 тис.грн;                                                              

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку-5,2 тис.грн                                                                                                                                                                                                                                          

по спеціальному фонду – 151,7 тис.грн  на придбання спецтехніки (сінокосарка та причеп 

тракторний) та вуличних тренажерів.                                                                                                                                                    

При  виконанні бюджетної програми КПК 0117130 Здійснення заходів із землеустрою 

здійснювалися заходи з виготовлення  проєктів землеустрою, що  відповідає  затвердженим 



паспортом  меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів для досягнення цілі 

державної політики  в галузі використання та охорони земель. 

Затверджено кошторисом – 301,6 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-229,9 тис.грн, по 

спеціальному фонду – 71,7 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 79,4 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-31,1 тис.грн, з 

них: 

- оплата послуг (крім комунальних) -31,1 тис.грн;                                                                                                                                                                                                                                          

по спеціальному фонду – 48,3 тис.грн на топографо-геодизичну зйомку населених пунктів 

Миколаївської сільської ради.                                                                                           

При  виконанні бюджетної програми КПК 0117310 Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства здійснювалися заходи, що  відповідають  затвердженим паспортом  

меті, завданню та напрямам використання бюджетних коштів для забезпечення розвитку 

інфраструктури території. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на 

досягнення запланованих показників. 

Затверджено кошторисом – 975,6 тис.грн по спеціальному фонду                                              

Використано (касові видатки) по спеціальному фонду – 929,6 тис.грн, з них: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації "Будівництво системи відеоспостереження 

вулиць с.Постольне Сумського району Сумської області"-44,5 тис.грн;                                                          

-виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції вуличного освітлення -

126,0тис.грн;                                                                                                                                                        

- реконструкція вуличного освітлення (4 КТП)-803,6 тис.грн 

При  виконанні бюджетної програми КПК 0117362 Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад здійснювалися 

заходи, що  відповідають  затвердженим паспортом  меті, завданню та напрямам використання 

бюджетних коштів для забезпечення розвитку інфраструктури території. Бюджетні кошти 

витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.  

Затверджено кошторисом – 4,9 тис.грн по спеціальному фонду                                              

Використано (касові видатки) по спеціальному фонду – 4,9 тис.грн на експертизу проектно-

кошторисної документації: "Капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка від буд.№1 до 

буд.№43 в с.Миколаївка Сумського району Сумської області" 

За бюджетною програмою КПК 0117363 Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій бюджетні 

кошти не витрачені в зв'язку з відсутністю додаткового фінансування з бюджету територіальної 

громади на «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень сільського будинку культури 

с.Северинівка по вул.Молодіжна, буд.1, Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області» 

Затверджено кошторисом – 5,3 тис.грн по спеціальному фонду                                                           

Касові видатки по спеціальному фонду не проводилися.  

На протязі  2020 року  при використанні бюджетних коштів за програмою КПК 0117461 

Утримання  та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету відбулося покращення стану автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури.   

Затверджено кошторисом – 1 698,2 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-1 690,0 тис.грн, по 

спеціальному фонду – 8,2 тис.грн                                                                                           



Використано (касові видатки) – 1 698,1 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-

1 689,9тис.грн, по спеціальному фонду – 8,2 тис.грн 

За програмою КПК 0117680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 

сплачено внески до асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних 

територіальних громад" 

Затверджено кошторисом – 3,0 тис.грн по загальному фонду                                                   

Використано (касові видатки) – 3,0 тис.грн по загальному фонду 

Завдяки впровадженню даної програми було забезпечено співпрацю та поглиблення взаємодії 

територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій 

місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні". 

КПК 0117691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування 

Затверджено кошторисом – 26,8 тис.грн по спеціальному фонду                                                 

Використано (касові видатки) – 26,8 тис.грн по спеціальному фонду 

Завдяки впровадженню даної програми відбулося покращення стану автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури.                                                                                                                                                           

За бюджетною програмою КПК 0118110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Затверджено кошторисом – 30,0 тис.грн по загальному фонду                                                           

Касові видатки не проводилися у зв'язку з відсутністю потреби. 

При  виконанні бюджетної програми КПК 0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони здійснювалися заходи, що  відповідають  затвердженим паспортом  меті, завданню та 

напрямам використання бюджетних коштів для забезпечення здійснення контролю за 

дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж. 

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих 

показників. 

Затверджено кошторисом – 485,0 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-422,1 тис.грн, по 

спеціальному фонду – 62,8 тис.грн                                                                                           

Використано (касові видатки) – 469,5 тис.грн, у тому числі по загальному фонду-406,9 тис.грн, з 

них: 

- виплата заробітної палати з нарахуваннями -355,2 тис.грн;                                                                                                                               

- придбання предметів, матеріалів, обладнання- 47,6 тис.грн;                                                          

- оплата послуг (крім комунальних) -0,7 тис.грн;                                                                                                                                                                            

- інші виплати населенню-3,4 тис.грн. 

по спеціальному фонду – 62,7 тис.грн  на придбання протипожежного, рятувального обладнання.  

При  виконанні бюджетної програми КПК 0118311 Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів здійснювалися заходи, що  відповідають  затвердженим паспортом  меті, 

завданню та напрямам використання бюджетних коштів для забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та 

спрямовані на досягнення запланованих показників. 



Затверджено кошторисом – 953,1 тис.грн по спеціальному фонду                                                           

Використано (касові видатки) – 454,9 тис.грн по спеціальному фонду, з них: 

- оплата послуг (крім комунальних) -157,4 тис.грн;                                                                                           

- оплата капітальний ремонту інших об`єктів -277,5 тис.грн;                                                                                                                                                                            

- оплата за реконструкцію та реставрацію інших об`єктів-20,0 тис.грн. 

При  виконанні бюджетної програми КПК 0118312 Утилізація відходів здійснювалися заходи, 

що  відповідають  затвердженим паспортом  меті, завданню та напрямам використання 

бюджетних коштів для забезпечення зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих 

показників. На протязі  2020 року  кошти, виділені на послуги з екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення   

відходів та небезпечних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання 

хімічних засобів захисту рослин на території Миколаївської громади, використані не в повному 

обсязі в зв'язку з відсутністю підрядної організації, яка б мала ліцензію на вивезення та 

захоронення даних хімічних засобів 

Затверджено кошторисом – 2 499,5 тис.грн по спеціальному фонду                                                           

Використано (касові видатки) – 1 070,9 тис.грн по спеціальному фонду. 

                                                                                        


