
Доповідна записка 

до бюджету Комсомольської селищної ради на 2019 рік 

 

Доходи селищного бюджету на 2019 рік. 

Загальна сума доходів селищного бюджету на 2019 рік(додаток № 1 до 

рішення) складає 59273,9 тис. грн. Так відповідно до ст. 69 Бюджетного 

кодексу України джерелами формування доходів загального фонду селищного 

бюджету який складає 18720,6 тис. грн. є надходження місцевих податків і 

зборів , єдиного податку. 

1.Місцеві податки і збори , єдиний податок надходять до селищного 

бюджету у розмірі 100 %. 

Джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету який 

складає  26893,7 тис грн.  є надходження визначені ст. 691 Бюджетного кодексу 

України,в тому числі до складу селищного бюджету увійшли власні 

надходження бюджетних установ – 924,3 тис. грн. та екологічний податок – 

25969,4 тис.грн., який зараховується до бюджету селищної ради у розмірі 15 % . 

Також до складу селищного бюджету увійшла субвенція з районного 

бюджету у сумі 13659,7 тис. грн. на утримання ДНЗ освіти та клубних закладів. 

  

Видатки селищного бюджету(додаток № 2 до рішення). 
        Виходячи із принципу збалансованості бюджету (ст.7 БКУ) видатки 

селищного бюджету на 2019 рік складають 59273,9 тис. грн., з них загального 

фонду складають 32380,3 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 26893,6 тис. 

грн. При розподілу видатків враховано норми ст. 77.БКУ. 

 

Видатки на державне управління. 
      Штатною чисельністю станом на 01.01.2019 року 29 штатних одиниць , сума 

видатків склала 10199,0 тис. грн., в тому числі заробітна плата – 7892,7 тис. 

грн.(77,4 % від суми видатків),на енергоносії 87,4 тис. грн.(0,86% від суми 

видатків), інші видатки – 2218,9 тис. грн.(21,8% від суми видатків). 

      Фінансування видатків на державне управління буде здійснюватися за 

рахунок місцевих податків. 

 

Видатки на дошкільну освіту. 

       На утримання 4-х  ДНЗ освіти  та 2-х штатних одиниць бухгалтерії сума 

видатків складає 11451,8 тис.грн. ,з них загального фонду бюджету 10691,1 тис. 

грн.(субвенція з районного бюджету),спеціального фонду бюджету 760,7 тис. 

грн.(власні надходження – батьківська плата).З загальної суми загального 

фонду бюджету сума заробітної плати складає 7051,5 тис. грн.(66,0 % від суми 

видатків), енергоносії складають 1297,6 тис. грн.(12,1%),інші видатки 2342,0 

грн.(21,9 % від суми видатків). 

      За рахунок спеціального фонду бюджету кошти будуть спрямовані на 

придбання продуктів харчування для ДНЗ освіти. 



Потреба коштів на 2019 рік на утримання 4 –х ДНЗ освіти  та 2-х штатних 

одиниць бухгалтерії складає 10790,2 тис. грн., виділена субвенція складає 

10691,1 тис.грн., тобто сума незабезпеченості складає 99,1 тис. грн., це 

заробітна плата з нарахуваннями ,а саме матеріальна допомога на 

оздоровлення. 

 

Видатки на Палаци і будинки культури та інші заклади клубного 

типу. 
    На утримання КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури» сума 

видатків загального фонду складає 2968,6  тис. грн.(джерела фінансування – 

субвенція з районного бюджету), спеціального фонду – 163,5 тис. грн.. 

   Сума заробітної плати складає 1916,6 тис.грн.(64,6%),енергоносії 478,8 

тис.грн.(16,1 %), інші видатки складають 573,2 тис.грн. (19,3%). 

    Кошти спеціального фонду бюджету 163,5 тис.грн. це власні надходження які 

будуть спрямовані на потреби Палацу культури .  

 

Інші видатки на соціальний захист населення. 
      Джерела фінансування – місцеві податки. Сума видатків становить 250,0 

тис.грн. Кошти будуть спрямовані  на виплату матеріальної допомоги 

відповідно до Програми соціального захисту населення Комсомольської 

селищної ради на 2018-2019рр. та заходів на 2019рік. 

 

Філармоніі, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 

заклади та Заходи. 

         Джерела фінансування – місцеві податки . Сума видатків складає 210,8 

тис.грн. Фінансування видатків на культурно – масові заходи буде 

здійснюватися відповідно до Програми культурно – мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019рр.та заходів на 2019 рік. 

 

Фізична культура і спорт  
         Джерела фінансування – місцеві податки. Сума видатків складає 423,3 

тис.грн. Кошти будуть спрямовані на фінансування  відповідно до Програми 

розвитку фізичної культури та спорту Комсомольської селищної ради на 2016 – 

2019рр. та заходів на 2019 рік , а саме на фінансування ГО СК«Енергетик - 

Центренерго»-280,8 тис. грн.,ГО «Зміївська районна спортивна організація 

Самбо »-62,5 тис.грн.,ДЮСШ – 80,0 тис.грн. 

 

Економічна діяльність  
     Джерела фінансування – місцеві податки. Сума видатків складає 393,8 

тис.грн. Фінансування буде спрямовано на проведення землевпорядних робіт – 

210,0 тис.грн. відповідно до Програми розвитку земельних відносин по 

Комсомольській селищній раді на 2018-2022 рр.та заходів на 2019 рік. Також 

фінансування буде спрямовано на сплату членських внесків до асоціацій 

органів місцевого самоврядування – 6,1 тис.грн., з них до Асоціації міст 



України – 4,3 тис.грн.,до Асоціації органів місцевого самоврядування – 1,8 

тис.грн., на оплату послуг з відлову бродячих тварин 52,8 тис.грн. та на 

відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на житлово -комунальні  

послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат  - 124,9 тис.грн. 

 

 Житлово- комунальне господарство 
       Джерела фінансування - місцеві податки .Загальна сума видатків становить 

7243,6 тис.грн. Фінансування буде надаватися : 

 

  * Головному розпоряднику коштів Комсомольської селищної ради у сумі 

567,0 тис.грн., а саме: 

- розчистка доріг від снігу 189,0тис.грн. 

- вивіз несанкціонованих звалищ  - 189,0 тис. грн. 

-видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев на території 

смт.Слобожанське – 189,0 грн. 

 

  * Одержувачу бюджетних коштів КП «Комунальник» - 6050,0 тис.грн.,а саме: 

- видатки на утримання зелених насаджень – 1316,6 грн. 

- витрати на утримання вуличного освітлення – 1361,3 тис. грн. 

- витрати на благоустрій – 908,6 тис. грн. 

- поточний ремонт доріг та тротуарів смт.Слобожанське – 1394,6 тис.грн.   

- утримання доріг та вулиць у зимовий період – 692,1 тис. грн. 

-видалення сухостійних аварійних та фаутних дерев  на території 

смт.Слобожанське – 189,0 

- вивіз несанкціонованих звалищ  з територоії смт.Слобожанське– 187,8 

тис.грн. 

  

   * Одержувачу бюджетних коштів КП «Донець» - 626,7 тис.грн., а саме : 

- видатки на утримання зелених насаджень – 626,7 тис. грн. 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                      Бардакова Н.В. 

 


