
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

13.05.2019                                                                                       смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
14 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 21.12.2019 року «Про 
селищний бюджет на 2019 рік»

         На  підставі  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації  від  11.03.2019  р.  №138-ОД  «Про  передачу  коштів  між
місцевими  бюджетами  для  забезпечення  реалізації  Обласної  програми
здійснення  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій
громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального
користування  на  2016-2020  роки»,  районної  програми соціального  захисту
населення на 2019 рік., пунктів 4.5 частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу
України,  Податкового  кодексу  України,  інших  нормативно-правових
документів,  клопотання  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної ради,  відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на 
01.01.2019 року кошти:
           1.1.  Для  забезпечення реалізації  Обласної  програми здійснення
компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян
автомобільним  транспортом  на  автобусних  маршрутах  загального
користування на 2016-2020 роки в сумі 2 730 грн., з них 2 680 грн. ( дві тисячі
шістсот вісімдесят грн.) для компенсаційних виплат учасникам АТО та іншим
ветеранам війни. 50 грн. (п’ятдесят грн.) на відшкодування вартості проїзду
інших пільгових категорій. 

Направити на видатки загального фонду по ТКВКБМС 3719770 «Інші
субвенції  з  місцевого бюджету» КЕКВ  2620 «Поточні  трансферти органам
державного управління інших рівнів». 

1.2. Для забезпечення ліками хворих на цукровий та не цукровий діабет
жителів  Чупахівської  ОТГ  кошти  в  сумі  78 530,00  грн.  та  направити  на



видатки  по  ТКВКБМС  3719770  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  на
КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших
рівнів».

1.3. Для придбання на умовах спів фінансування комунального автобусу
кошти в сумі 50 000 грн.

  Направити  на  видатки  спеціального  фонду  ТПКВКМБ  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»  КЕКВ  3110
«Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
50 000 грн. 

Внести  зміни  до  Програми  «Економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2019 рік», заходу 5 «Придбання комунального
автобусу»  завдання  1  «Підвищення  якості  надання  житлово-комунальних
послуг»  пріоритету  1.3  «Житлово-комунального  господарства  та  житлова
політика»

1.4. Виділити додаткові кошти для повного забезпечення дровами п’яти
учасників АТО/ООТ,  які зареєстровані на території Чупахівської ОТГ в сумі
850 грн.  згідно програми «Соціального захисту населення на 2019 рік» та
внести відповідні зміни. 

Направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  3719770  «Інші  субвенції  з
місцевого бюджету» на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів».

1.5.  Виділити  кошти  комунальному  некомерційному  підприємству
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
для виплати стимулюючих надбавок в сумі 96 000 грн.  

Направити на видатки ТКВКБМС 0112111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги»  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам, організаціям)» 96 000 грн. 

Внести  зміни  до  програми  фінансової  підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради. 

1.6.  Виділити  кошти  та  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0113241
«Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та
інвентар» в сумі 3000 грн.

1.7  Виділити  кошти  та  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0611090
«Надання  позашкільної  освіти  позашкільними  закладами  освіти,  заходи  із



позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання
та інвентар» в сумі 5 000 грн.

1.8.  Виділити  кошти  та  направити на  видатки по  ТКВКБМС 0610160
«Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2210«Предмети,
матеріали обладнання та інвентар» в сумі 3 000 грн.

2. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
 ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти  загально  -

освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з
КЕКВ 2274  «Оплата  природного  газу» в  сумі  14  100  грн.,  та  КЕКВ 2720
«Стипендії»  2 100  грн.,  на  КЕКВ   2282  «Окремі  заходи  по  реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 2 000
грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 10 000 грн.

ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  з  КЕКВ  2230
«Продукти харчування» 15 000 грн.,  на  КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар» 7 000 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  1 000
грн.,  КЕКВ  2800  «Інші  поточні  видатки»  2 000  грн.,  КЕКВ 2240  «Оплата
послуг (крім комунальних)» 5 000 грн.

ТКВКБМС  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 5000 грн.,  на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» 5 000 грн.

ТКВКБМС 0117130 «Здійснення заходів  із  землеустрою» з  КЕКВ 2281
«Дослідження і  розробки,  окремі  заходи розвитку по реалізації  державних
(регіональних) програм»  в сумі 12 000 грн., на КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)». 

ТКВКБМС  0113242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі
1000 грн., на КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)».

ТКВКБМС  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» з
КЕКВ 2111 « Заробітна плата» на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 3
000 грн. 

ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  з
КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  КЕКВ  2275  «Оплата
інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 10 000 грн.



ТКВКБМС 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» з
КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  КЕКВ  2275  «Оплата
інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 10 000 грн.

ТКВКБМС  0113241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2800 «Інші поточні
видатки» в сумі 295,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та
інших комунальних послуг».

ТКВКБМС  0112111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги»
КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)»        -  2 400 грн.

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


