
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                          смт. Чупахівка

Про прийняття субвенцій з
обласного бюджету

На підставі Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації
від 29.03.2019 № 182-ОД та № 181-ОД, Бюджетного та Податкового кодексів
України,  інших нормативно-правових документів,  відповідно до пункту  23
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» за рахунок відповідної субвенції  з  державного бюджету
по коду доходів 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної,  сучасної  та доступної  загальної  середньої  освіти `Нова українська
школа`  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  в  сумі  56
610,00 грн.

 Направити  на  видатки  загального  фонду  по  ТКВКБМС  0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними
закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  КЕКВ  2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  в  сумі  14  235   грн.,  на
закупівлю  дидактичних  матеріалів  для  учнів  початкових  класів,  що
навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська
школа».,  22 417  грн.  на  закупівлю сучасних  меблів  для  початкових  класів
нової  української  школи.,  та  видатки  спеціального  фонду   по  КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 19
958 грн.,  для закупівлі  музичних інструментів,  комп’ютерного обладнання,
відповідного  мультимедійного  контенту  для  початкових  класів  нової
української школи. 

На умовах спів фінансування «Нової  української школи» з місцевого
бюджету  затвердити  по  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами (  в  т. ч.  школою-дитячим
садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,
гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» кошти в сумі 6 290 грн.



Внести  зміни  до  програми  «Освіта  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області  в  2019-2020  роках»,  а  саме  до
підпрограми  «Нова  українська  школа  -  «Школа  майбутнього»  п.33  Меблі
22 417  грн.,  п.34.  Дидактичні  матеріали  14235  грн.,  та  п.35.  Комп’ютерне
обладнання, музичні інструменти 19 958 грн. 

2. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  по  коду  доходів
41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету» в сумі 17 000 грн.. 

Направити  на  видатки  загального  фонду  ТКВКБМС  «Надання
дошкільної  освіти»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» 6000 грн., та КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 9 000,0 грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» 2 000 грн. 

Внести відповідні зміни до Програми «Освіта Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області в 2019-2020 роках» підпрограми
«Освіта дітей з особливими освітніми потребами». 

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                                О.В. Кужель


