
Пояснювальна записка 

 

До рішення сесії від 18.06.2019р. №537 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії 

від 20.12.2018 року №418 «Про сільський бюджет на 2019 рік»  

У червні 2019 року з державного бюджету отримано 1 622 600,00 грн. – субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, яка буде використана на реконструкцію дитячого садочка; 

308 428,00 грн. -  субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, яка буде використана  на 

оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для 

кабінетів природничо-математичних предметів (видатки розвитку); 112 942,00 грн. -  

субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти, яка буде використана на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів 

загальної середньої освіти ; 968,00грн. - субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - на 

капітальні видатки. За рахунок даних надходжень збільшується дохідна частина бюджету 

на суму – 2 044 938,00грн. 

Рішенням №537 від 18.06.2019 року вносяться зміни до сільського бюджету на 

2019 в частині розподілу залишків бюджетних коштів по загальному фонду сільського 

бюджету, що склалися станом на 01 січня 2019 року, а саме розподілено: 

- 376 200 грн. – вільний залишок коштів. 

Вільний залишок було розподілено на наступні видатки: 

- 13 500,00грн. – на виготовлення проектної документації по приєднанню до 

електричних мереж будівлі Музиківської сільської ради (збільшення потужності на 

15 кВт); 

- 12 000,00грн. – на купівлю обігрівачів у приміщення ЦНАПу; 

- 12 400,00грн. - на купівлю жалюзі у приміщення ЦНАПу; 

- 7 698,00грн. -  на поточний ремонт газоспоживаючого обладнання котельні школи 

в с. Музиківка  (підготовка до опалювального періоду); 

- 8 602,00грн. – на поточний ремонт газоспоживаючого обладнання котельні школи в 

с. Східне (підготовка до опалювального періоду); 

- 50 000,00грн. – на купівлю обладнання для 1-го класу школи с. Східне (НУШ);  

- 131 000,00грн. – на оплату за встановлення панельних радіаторів у школі с. Східне; 

- 29 000,00грн. – на поточний ремонт вуличного освітлення території школи в с. 

Східне (встановлення 6 ліхтарів); 

- 12 000,00грн. – на розробку детального плану території щодо зміни цільового 

призначення частини земельної ділянки Музиківської школи, під реконструкцію 

спортивного залу з благоустроєм прилеглої території; 

- 20 000,00грн. - на поточні потреби ЗОШ  с. Музиківки та с. Східне; 

- 50 000,00грн. - на збільшення потужностей електромереж у приміщенні ЦНАП, 

(збільшення потужності мереж на 15кВт, а також виготовлення проектної 

документації на збільшення потужності мереж); 

- 30 000,00грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження 

її експертизи на капітальний ремонт дорожнього полотна вулиці Молодіжна в с. 

Східне. 

 

Також рішенням сільської ради було передано медичну субвенцію у сумі 1 000 000,00 

грн. для надання медичної допомоги вторинного рівня жителям Музиківської ОТГ 

медичним комунальним закладам м. Херсон. 

 

 


