
До питання № 4 
Книга (стор. )

Пропозиції
виконавчого комітету Сумської міської ради 

до проекту рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 - МР 
«Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)»

(для розгляду на сесії Сумської міської ради 21 жовтня 2020 року)

Керуючись підпунктом 2 пункту 14 рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6248 - МР «Про бюджет 
Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та враховуючи рішення виконавчого комітету Сумської міської 
ради від 01.10.2020 № 508 «Про розподіл обсягу міжбюджетного трансферту з державного бюджету місцевим бюджетам 
та перерозподіл видатків бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади», затвердити зміни., схвалені 
зазначеним рішенням, та при доопрацюванні проекту рішення «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 
2019 року № 6248 - МР «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)» врахувати 
вказані зміни, зокрема:

1. Збільшити обсяг бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, а саме:
1.1. Дохідної частини загального фонду на суму 13 447 060,31 гривень по:
- ККД 41050500 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи з числа учасників бойових 
дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з 
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону. України «Про статус ветеранів війни,, гарантії 
їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 
1 084 710,31 гривень (розпорядження голови Сумської ОДА від 29.09.2020 № 494-ОД«Про внесення змін до обласного бюджету 
Сумської області на 2020рік»)', _



ККД 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 
2 652 000,00 гривень (розпорядження голови Сумської ОДА від 29.09.2020 № 495-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету 
Сумської області на 2020рік»)',

ККД 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 7 443 300,00 гривень (постанова Центральної виборчої 
комісії від 14 серпня 2020 року№ 178 «Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій 
на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року» (зі змінами) та розпорядження голови Сумської ОДА 
від 28.09.2020 № 489-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2020 рік»)',

ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 
здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 2 267 050,00 гривень (постанова КМУ від 09 вересня 
2020 року № 794 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров 'я на 
2020 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та розпорядження голови Сумської ОДА від 
28.09.2020 № 491-ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2020 рік»).

1.2. Видаткової частини иа суму 13 447 060,31 гривень (з них загальний фонд - 9 710 350,00 гривень та спеціальний фонд 
шляхом передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку — 3 736 710,31 гривень) по головних розпорядниках 
бюджетних коштів:

> Виконавчому комітету Сумської міської ради - 7 443 300,00 гривень (загальний фонд) за бюджетною програмою по 
КПКВК 0210191 «Проведення місцевих виборів» (на виготовлення бюлетенів, протоколів, буклетів, плакатів та іншої 
виборчої документації).

> Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради - 2 267 050,00 гривень (загальний фонд) за бюджетною програмою 
по КПКВК 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (на забезпечення лікування 
хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 01.04.2020 по 31.12.2020).

> Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради - 1 084 710,31 гривень (шляхом передачі 
коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за бюджетною програмою по КПКВК 0813223 «Грошова 
компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених 
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю І - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення,



контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов».

> Управлінню «Служба у справах дітей» Сумської міської ради - 2 652 000,00 гривень (шляхом передачі коштів із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) за бюджетною програмою по КПКВК 0916083 «Проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа».

2. Враховуючи вищевикладене, внести зміни в проект рішення та доповнити його відповідними додатками.

Керуючий справаїу онавчого комітету

05.10.2020 Липова С.А.

Ю.А. Павлик


