ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
(до пит. № 2)
до рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання від 14.03.2019 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. Дохідну і видаткову частини загального фонду бюджету сільської
об'єднаної територіальної громади збільшено на 408 587,00 гривень за рахунок
надходження:
- 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» - 250 000,00
гривень. Збільшення асигнувань по головним розпорядникам коштів бюджету
сільської об'єднаної територіальної громади:
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» КЕКВ 3110
«Придбання основного капіталу» на суму 250 000,00 грн. (передача коштів із
загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на оснащення закладів
загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів
природничо-математичних предметів.
- 41053900 «Інші субвенції із місцевого бюджету» - 100 587,00 гривень.
Збільшення асигнувань по головним розпорядникам коштів бюджету сільської
об'єднаної територіальної громади:
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей» КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» на суму 68 087,00 гривень на придбання путівок в літні табори
відпочинку.
Апарат Верхньосироватської сільської ради
КПКВК 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 32 500,00 грн.:
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 32 500,00 грн. на розробку
системи управління якістю медичної допомоги на первинну рівні в об’єднаних
територіальних громадах в умовах реформування та проведення робіт щодо
розроблення практичних рекомендацій з впровадження зазначеного механізму як
передумови ефективного використання медико-організаційного потенціалу системи
охорони здоров’я.
- 41054100 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного
періоду» - 58 000,00 гривень. Збільшення асигнувань по головним розпорядникам
коштів бюджету сільської об'єднаної територіальної громади:
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3122
«Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» на суму 58 000,00 гривень

(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) на
будівництво дитячого майданчика в с. Великий Бобрик.
ІІ. Дохідну і видаткову частини спеціального фонду бюджету сільської
об'єднаної територіальної громади збільшено на 233 000,00 гривень за рахунок
надходження:
21110000
«Надходження
коштів
від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» - 233 000,00 гривень.
Збільшення асигнувань по головним розпорядникам коштів бюджету сільської
об'єднаної територіальної громади:
Апарат Верхньосироватської сільської ради
КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» на суму 233 000,00 гривень на проведення нормативногрошової оцінки земель населених пунктів Верхньосироватської сільської ради.
Перерозподіл видатків
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити видатки по КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та збільшити видатки по КЕКВ 2275
«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 47 717,00
гривень:
- Верхньосироватський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко» на суму 35 341,00 гривень:
вивіз нечистот - 32 189,00 грн.;
вивіз побутових відходів - 3152,00 грн.
- Великобобрицький ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» на суму 12 376,00 гривень:
вивіз нечистот - 10 800,00 грн.;
вивіз побутових відходів - 1 576,00 грн.
КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити видатки по:
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та збільшити видатки по
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму
42 628,00 гривень:
- Верхньосироватська СШ - 7 900,00 грн. вивіз побутових відходів;
- Малобобрицький НВК - 3 152,00 грн. вивіз побутових відходів;
- Великобобрицька ЗОШ - 1 576,00 грн. - вивіз побутових відходів та 30 000,00 грн. вивіз нечистот.
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» та збільшити видатки по КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 16 000,00 грн. (тенісний
стіл - 3 шт.).
Зменшити видатки по КПКВК 0613242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» та
збільшити видатки по КПКВК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 1 810,00 гривень для надання
одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування,
після досягнення 18-річного віку.
Апарат Верхньосироватської сільської ради
Зменшити видатки по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 60 000,00 гривень.

Збільшити видатки по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 60 000,00 гривень для уникнення
кредиторської заборгованості.
Зменшити видатки по КПКВК 0118311 «Охорона та раціональне використання
природних ресурсів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 56
700,00 гривень.
Збільшити видатки по КПКВК 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та
охорони природних ресурсів» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 56 700,00 гривень
на проведення звіту стратегічної екологічної оцінки Генерального плану села Великий
Бобрик Краснопільського району Сумської області.
Зменшити видатки по КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 185 328,00 гривень на
проведення
нормативно-грошової
оцінки
земель
населених
пунктів
Верхньосироватської сільської ради.
Збільшити видатки по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» на суму 70 000,00 гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10 000,00 грн. на
придбання господарчих товарів для благоустрою населених пунктів;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 60 000,00 грн. на проведення
робіт з грейдерування доріг.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Збільшити видатки по 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 115 328,00 гривень:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 100 256,00
гривень:
- 89 856,00 грн. - придбання спортивних матів для Опорного закладу
Верхньосироватської СШ та для Великобобрицької ЗОШ (72 шт.).
- 10 400,00 грн. - придбання комплекту боксерських рукавиць та шолому (2шт.).
КЕКВ 3110 «Придбання основного капіталу» на суму 15 072,00 гривень
(передача коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)) на
придбання боксерської груші (2 шт.).

Начальник управління

О.С. Шутько

