ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання від 12.02.2019 року
«Про внесення змін до рішення Верхньосироватської сільської ради
від 24.12.2018 року «Про бюджет Верхньосироватської сільської об'єднаної
територіальної громади на 2019 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
І. Залишки коштів загального фонду бюджету сільської об'єднаної
територіальної громади, які склалися станом на 01.01.2019 року, в загальній сумі
5 312 227,00 гривень, спрямовано на збільшення бюджетних призначень, у тому числі:
1. Частину вільного залишку коштів (власні та закріплені доходи) у сумі 3 924
250,00 гривень спрямовано на збільшення бюджетних призначень:
Апарат Верхньосироватської сільської ради
КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на суму 297 500,00 гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 95 000,00
грн.:
- 80 000,00 грн. – придбання меблів;
- 15 000,00 грн. – придбання принтерів 3 шт.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 157 500,00 грн.:
- 50 000,00 грн. - юридичні послуги;
- 2 000,00 грн. - програмне забезпечення для бухгалтерії;
- 3 000,00 грн. - послуги з заправки картриджів;
- 2 500,00 грн. - послуги з виготовлення проектної-кошторисної документації по об’єкту
з облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних;
- 100 000,00 грн. - проведення мережі Інтернет, системи відеоспостереження та
сигналізації нежитлової адміністративної будівлі за адресою: по вул. Макаренка, будинок
36, с. Верхня Сироватка, Сумський район, Сумська область.
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 45 000,00 грн. (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)) на придбання
комп’ютерів (3 шт.).
КПКВК 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» на суму 617 500,00 гривень:
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» на суму 523 500,00 грн.:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 404 918,00 грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 89 082,00 грн.;
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання
господарчих товарів – 3 000,00 грн.;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 20 500,00 грн.:
- 6 700,00 грн. – програмне забезпечення «Медична статистика», «Облік медичних кадрів
України»;
- 3 800,00 грн. - ремонту техніки та апаратури;
- 10 000,00 грн. - послуги з технічної інвентаризації з виготовлення технічної
документації на об’єкт нерухомого майна за адресою: вул. Краснопільський шлях, буд.
22В, с. Верхня Сироватка, Сумський район, Сумська область.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку» - 6 000,00 грн. на навчання лікаря.
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на
суму 94 000,00 гривень (передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету
розвитку)):
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 94 000,00 грн.:
- 30 000,00 грн. - комп’ютер (2 шт.);
- 50 000,00 грн. - фотометр МБА-540;
- 14 000,00 грн. - принтер МФУ.
КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю» на суму 144 210,00 гривень:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 98 123,00 грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 21 587,00 грн.;
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання ключівтокінів для роботи в СДО – 3 000,00 грн;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на проходження медичного
огляду соціальними робітниками – 1 500,00 грн.
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 20 000,00 грн. (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)):
- 13 000,00 грн. - комп’ютер (1 шт.);
- 7 000,00 грн. - принтер МФУ.
КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 50 000,00 гривень для
виплати матеріальної допомоги населенню на лікування.
КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 555
440,00 гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання
матеріалів для ремонту водонапірної башти Рожновського по вул. Монолітна, с. В.
Сироватка - 10 190,00 грн.;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 423 000,00 грн.:
- 25 000,00 грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту:
«Демонтаж нежитлової одноповерхової будівлі за адресою: вул. Краснопільський шлях,
буд. 22-Б, с. Верхня Сироватка, Сумський район, Сумська область»;
- 198 000,00 грн. - демонтаж нежитлової одноповерхової будівлі за адресою: вул.
Краснопільський шлях, буд. 22-Б, с. Верхня Сироватка, Сумський район, Сумська
область;
- 20 000,00 грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту:
«Демонтаж нежитлової одноповерхової будівлі за адресою: вул. Краснопільський шлях,
буд. 22-В, с. Верхня Сироватка, Сумський район, Сумська область»;
- 150 000,00 грн. - демонтаж нежитлової одноповерхової будівлі за адресою: вул.
Краснопільський шлях, буд. 22-В, с. Верхня Сироватка, Сумський район, Сумська
область;
- 30 000,00 грн. – технічне обслуговування вуличного освітлення;
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на адміністративні послуги за видачу
сертифікату по об’єкту: «Реконструкція вуличного освітлення с. Новоселиця, Сумський
район, Сумська область» - 9 000,00 грн.
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 113 250,00 грн. (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)):
- 100 000,00 грн. – пожежні гідранти на водонапірні башти Рожновського (4 шт.);

- 13 250,00 грн. – насос на водонапірну башту Рожновського по вул. Монолітна, с. В.
Сироватка.
КПКВК 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» КЕКВ 3121 «Капітальне
будівництво (придбання) житла» на суму 39 000,00 гривень (передача коштів із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)) для здійснення технічного
нагляду по об’єкту: «Будівництво малого групового будинку по вул. Краснопільський
Шлях, 22в, с. Верхня Сироватка Сумського району Сумської області».
КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» на суму 244 000,00 гривень:
- 233 000,00 грн. - проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів
Верхньосироватської сільської ради;
- 11 000,00 грн. – виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки комунальної власності Верхньосироватської сільської ради для
забезпечення учасників АТО.
КПКВК 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 90 000,00
гривень (передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)):
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 10 000,00 грн. на виготовлення
проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт ЦАЗПСМ
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою: вул.
Краснопільський шлях, 22В, с. В. Сироватка, Сумський район, Сумська область»;
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 80 000,00 грн. на
виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція фасаду
АЗПСМ с. Великий Бобрик за адресою: вул. Сумська, 1В, Краснопільський район,
Сумська область».
КПКВК 0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація
інших об’єктів» на суму 776 400,00 гривень (передача коштів із загального до
спеціального фонду (бюджету розвитку)) по об’єкту: «Реконструкція нежитлової
адміністративної будівлі за адресою по вул. Макаренка, будинок 36, с. В. Сироватка
Сумського району Сумської області» (зі здійсненням технічного та авторського нагляду).
КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 161 000,00 гривень
на виготовлення генерального плану села Великий Бобрик Краснопільського району
Сумської області.
ВСЬОГО по Апарату Верхньосироватської сільської ради – 2 975 050,00 гривень, з
яких передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) –
1 177 650,00 гривень.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» на суму 19 000,00
гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання
принтера – 4 000,00 грн.;

КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 15 000,00 грн. (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)) на придбання
комп’ютера.
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 20 100,00 грн.:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 8 100,00 грн.:
- 2 500,00 грн. – Wifi-роутер для Великобобрицького ЗДО (ясла-садок) «Барвінок»;
- 5 600,00 грн. – ігрові меблеві набори для Великобобрицького ЗДО (ясла-садок)
«Барвінок».
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 5 000,00 грн.:
- 2 500,00 грн. – проведення мережі Інтернет для Верхньосироватського ЗДО (ясласадок) «Сонечко»;
- 2 500,00 грн. - послуги з виготовлення проектної-кошторисної документації по об’єкту
з облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 7 000,00 грн. (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)) на придбання
принтера МФУ для Великобобрицького ЗДО (ясла-садок) «Барвінок».
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 259 600,00
гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 27 600,00 грн.
на придбання для НУШ.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 142 000,00 грн.:
- 50 000,00 грн. – поточний ремонт водостічної системи покрівлі Верхньосироватської
СШ;
- 2 000,00 грн. – проведення атестації працівників;
- 20 000,00 грн. – поточний ремонт кабінету для 1-го класу;
- 40 000,00 грн. – поточний ремонт підлоги кабінетів для 1-го класу Верхньосироватської
СШ;
- 30 000,00 грн. – поточний ремонт підлоги кабінету для 1-го класу Великобобрицької
ЗОШ.
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 90
000,00 грн. на придбання вугілля для Великобобрицької ЗОШ.
КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 22 000,00 гривень (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)) на придбання:
- 15 000,00 грн. - комп’ютер;
- 7 000,00 грн. – принтер МФУ.
КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму
28 000,00 гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 13 000,00 грн.
- 5 000,00 грн. - монітор;
- 8 000,00 грн. – принтер (2 шт.).
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 15 000,00 грн. (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)) на придбання
комп’ютера.
КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей» на суму 245 000,00
гривень:
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 145 000,00 грн. на оздоровлення в
пришкільних таборах;

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 100 000,00 грн. на придбання путівок в
літні табори.
КПКВК 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 24 000,00 гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 5 000,00 грн.
на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту бібліотеки с. М. Бобрик.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 5 000,00 грн. на
виготовлення проектної-кошторисної документації по об’єктам з облаштування вузлів
обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 14 000,00 грн. (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)) на придбання
принтера МФУ (2 шт).
КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на суму 29 500,00 гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 5 500,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 5 000,00 грн. на
виготовлення проектної-кошторисної документації по об’єктам з облаштування вузлів
обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 19 000,00 грн. (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)):
- 7 000,00 грн. – баритон для Верхньосироватського СБК;
- 12 000,00 грн. – тенор для Верхньосироватського СБК.
КПКВК 0615061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону» на суму 50 000,00 гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 30 000,00 грн. на
придбання спортивної форми для команди з волейболу;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 20 000,00 грн. на прийняття
участі в спортивних заходах.
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на суму 202 000,00
гривень (передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)):
КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» - 125 000,00
грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Добудова до ДНЗ
(ясла-садок) «Сонечко», с. Верхня Сироватка Сумського району (коригування)»;
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 77 000,00 грн. на
виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція фасаду
Великобобрицького ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» за адресою: вул. Черепівка, 1А, с.
Великий Бобрик, Краснопільський район, Сумська область».
ВСЬОГО по Відділу освіти, культури, молоді та спорту – 899 200,00 гривень, з яких
передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 294 000,00
гривень.
Фінансове управління
КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 50 000,00 гривень на
проведення поточних будівельних ремонтів приміщень адміністративної будівлі
Сумського РВП ГУ НП в Сумській області.
ВСЬОГО по Фінансовому управлінню – 50 000,00 гривень.

2. Частину залишку коштів іншої субвенції з місцевого бюджету у сумі 318
000,00 гривень спрямовано на збільшення бюджетних призначень:
Апарат Верхньосироватської сільської ради
КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 198 000,00 гривень на встановлення
огорожі на громадських кладовищах.
КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 120 000,00 гривень
на виготовлення генерального плану села Великий Бобрик Краснопільського району
Сумської області.
ВСЬОГО по Апарату Верхньосироватської сільської ради – 318 000,00 гривень.
3. Залишок коштів освітньої субвенції у сумі 1 069 977,00 гривень спрямовано
на збільшення бюджетних призначень:
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 899 977,00
гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 345 177,00
грн.:
- 27 500,00 грн. – спортивний інвентар;
- 4 000,00 грн. – ваги для Верхньосироватської СШ;
- 2 500,00 грн. – Wifi-роутер для Малобобрицького НВК;
- 226 000,00 грн. – сучасні меблі для НУШ;
- 85 177,00 грн. – дидактичний матеріал для НУШ.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 181 300,00 грн.:
- 50 000,00 грн. – поточний ремонт підлоги в коридорі Верхньосироватської СШ (50м2);
- 30 000,00 грн. – проведення бездротової мережі Інтернет Верхньосироватської СШ;
- 30 000,00 грн. – завершення робіт по монтажу системи пожежної сигналізації
Верхньосироватської СШ;
- 20 000,00 грн. – поточний ремонт запасних сходів Верхньосироватської СШ;
- 30 000,00 грн. – виготовлення проекту по монтажу та налагодженню системи пожежної
сигналізації Великобобрицької ЗОШ;
- 21 300,00 грн. – поточний ремонт покрівлі Малобобрицького НВК.
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 373 500,00 грн. (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)):
- 6 500,00 грн. – швейна машинка для Верхньосироватської СШ;
- 70 000,00 грн. – фільтри на воду для Верхньосироватської СШ;
- 15 000,00 грн. – м’ясорубка для Верхньосироватської СШ;
- 14 000,00 грн. – принтер МФУ (2 шт.);
- 16 000,00 грн. – тенісний стіл (2шт.);
- 60 000,00 грн. – ноутбук (4 шт.);
- 13 000,00 грн. – пилесос (2 шт.);
- 25 000,00 грн. – проектор та полотно для кабінету історії Великобобрицької ЗОШ;
- 8 000,00 грн. – стелаж на кухню для Малобобрицького НВК;
- 17 000,00 грн. – холодильник для Малобобрицького НВК;
- 69 000,00 грн. – мультимедійна дошка для НУШ (3 шт);
- 60 000,00 грн. – проектор для НУШ (3шт.).

КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 170 000,00 гривень (передача
коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)):
- 70 000,00 грн. - на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту:
«Реконструкція фасаду Опорного закладу Верхньосироватської СШ І-ІІІ ступенів
Верхньосироватської сільської ради Сумського району за адресою: пл. Козацької Слави,
5, с. Верхня Сироватка, Сумський район, Сумська область»;
- 100 000,00 грн. - на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту:
«Реконструкція фасаду Великобобрицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Верхньосироватської
сільської ради Сумського району за адресою: вул. Черепівка, 1, с. Великий Бобрик,
Краснопільський район, Сумська область».
ВСЬОГО по Відділу освіти, культури, молоді та спорту – 1 069 977,00 гривень, з яких
передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) – 543 500,00
гривень.
ІІ. Залишки коштів спеціального фонду бюджету сільської об'єднаної
територіальної громади, які склалися станом на 01.01.2019 року, в загальній сумі
253 700,00 гривень, спрямовано на збільшення бюджетних призначень, у тому числі:
1. Частину залишку коштів екологічного податку та грошових стягнень за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища у сумі 86 700,00 гривень спрямовано на збільшення бюджетних
призначень:
Апарат Верхньосироватської сільської ради
КПКВК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 86 700,00 гривень:
- 56 700,00 грн. - проведення звіту стратегічної екологічної оцінки генерального плану
села Великий Бобрик Краснопільського району Сумської області;
- 30 000,00 грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту:
«Відновлення водовідвідного лотку по вул. Будівельній с. В. Сироватка, Сумський район,
Сумська область».
ВСЬОГО по Апарату Верхньосироватської сільської ради – 86 700,00 грн.
2. Частину залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і

лісогосподарського виробництва у сумі 167 000,00 гривень спрямовано на збільшення
бюджетних призначень:
Апарат Верхньосироватської сільської ради
КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» на суму 167 000,00 гривень на проведення нормативно-грошової
оцінки земель населених пунктів Верхньосироватської сільської ради.
ВСЬОГО по Апарату Верхньосироватської сільської ради – 167 000,00 грн.
Перерозподіл видатків
Спеціальний фонд
Апарат Верхньосироватської сільської ради
Зменшити видатки по КПКВК 0117322 «Будівництво медичних установ та
закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 120 000,00 гривень на
проведення робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт системи водопостачання та
водовідведення АЗПСМ села Верхня Сироватка Сумського району».
Збільшити видатки по КПКВК 0117322 «Будівництво медичних установ та
закладів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

на суму 120 000,00 гривень (КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 120 000,00 грн. проведення робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт системи
водопостачання та водовідведення АЗПСМ села Верхня Сироватка Сумського району»).

Начальник управління

О.С. Шутько

