
Супровідна  записка 

до бюджету Комсомольської селищної ради на 2020 рік 

 

Доходи селищного бюджету на 2020 рік. 

Загальна сума доходів селищного бюджету на 2020 рік(додаток № 1 до 

рішення) складає 69151,4 тис. грн. Так відповідно до ст. 69 Бюджетного 

кодексу України джерелами формування доходів загального фонду селищного 

бюджету який складає 22017,3 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  26157,6 тис грн.  є надходження визначені ст. 691 Бюджетного кодексу 

України,в тому числі до складу селищного бюджету увійшли власні 

надходження бюджетних установ – 2056,0 тис. грн. та екологічний податок – 

24101,6 тис.грн., який зараховується до бюджету селищної ради у розмірі 25 % . 

Також до складу селищного бюджету увійшла субвенція з районного 

бюджету у сумі 20937,5 тис. грн. на утримання дошкільної освіти та клубних 

закладів. 

  

Видатки селищного бюджету(додаток № 3 до рішення). 
        Виходячи із принципу збалансованості бюджету (ст.7 БКУ) видатки 

селищного бюджету на 2020 рік складають 69151,4 тис. грн., з них загального 

фонду складають 42980,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 26170,6 тис. 

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

 

Видатки на державне управління. 
      Штатною чисельністю станом на 01.01.2020 року 30 штатних одиниць , сума 

видатків склала 12052,2 тис. грн., в тому числі заробітна плата – 9322,0 тис. 

грн.(77,3 % від суми видатків),на енергоносії 123,7 тис. грн.(1,03% від суми 

видатків), інші видатки – 2606,5 тис. грн.(21,6% від суми видатків). 

      Фінансування видатків на державне управління буде здійснюватися за 

рахунок місцевих податків. 

 

Видатки на дошкільну освіту. 

       На утримання 5-ти  ЗДО сума видатків складає 19509,1 тис.грн. ,з них 

загального фонду бюджету 17618,1 тис. грн.(субвенція з районного бюджету – 

17592,1 тис.грн., з обласного бюджету – 26,0тис.грн.),спеціального фонду 

бюджету 1891,0 тис. грн.(власні надходження – батьківська плата – 

1878,0тис.грн.,бюджет розвитку – 13,0 тис.грн.).З загальної суми загального 

фонду бюджету сума заробітної плати складає 11359,6 тис. грн.(64,5 % від суми 

видатків), енергоносії складають 1830,2 тис. грн.(10,4%),інші видатки 4428,3 

грн.(25,1 % від суми видатків). 



      За рахунок спеціального фонду бюджету кошти будуть спрямовані на 

придбання продуктів харчування для ЗДО та придбання методичної літератури 

для осіб з особливими освітніми потребами.  

Потреба коштів на 2020 рік на утримання 5-ти ЗДО  складає 20194,1 тис. грн., 

виділена субвенція складає 17592,1 тис.грн., тобто сума незабезпеченості 

складає 2602,0 тис. грн., це матеріальна допомога на оздоровлення, доплата 

25% за престижність праці педпрацівникам, доплата до 50% за складність та 

напруженість директорам ЗДО  та медичним сестрам, стаття 57 Закону України 

про освіту в розмірі 90% посадового окладу. 

 

Видатки на Палаци і будинки культури та інші заклади клубного 

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

видатків загального фонду складає 3345,4  тис. грн.(джерела фінансування – 

субвенція з районного бюджету), спеціального фонду – 178,0 тис. грн.. 

   Сума заробітної плати складає 2057,3 тис.грн.(61,5%),енергоносії 685,9 

тис.грн.(20,5 %), інші видатки складають 602,2 тис.грн. (18,0%). 

    Кошти спеціального фонду бюджету 178,0 тис.грн. це власні надходження які 

будуть спрямовані на потреби Палацу культури .  

 

Організація та проведення громадських робіт. 
Джерела фінансування – місцеві податки. Сума видатків становить 75,7 

тис.грн.(60% від загального кошторису робіт). 

 

 

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

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

соціального захисту населення Комсомольської селищної ради на 2020-2024рр. 

та заходів на 2020рік. 

 

Філармоніі, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі 

заклади та Заходи. 

         Джерела фінансування – місцеві податки . Сума видатків складає 210,0 

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

здійснюватися відповідно до Програми культурно – мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2020 – 2024рр.та заходів на 2020 рік. 

 

Фізична культура і спорт  
         Джерела фінансування – місцеві податки. Сума видатків складає 445,0 

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

розвитку фізичної культури та спорту Комсомольської селищної ради на 2020 – 

2024рр. та заходів на 2020 рік , а саме на фінансування ГО СК«Енергетик - 



Центренерго»-277,4 тис. грн.,ГО «Зміївська районна спортивна організація 

Самбо »-67,6 тис.грн.,ДЮСШ – 100,0 тис.грн. 

 

Економічна діяльність  
     Джерела фінансування – місцеві податки. Сума видатків складає 193,9 

тис.грн. Фінансування буде спрямовано на сплату членських внесків до  

Асоціації міст України – 4,3 тис.грн., на оплату послуг з відлову бродячих 

тварин 189,6 тис.грн. 

 

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

8790,6 тис.грн. Фінансування буде надаватися : 

 

  * Головному розпоряднику коштів селищного бюджету Комсомольської 

селищної ради у сумі 1338,3 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 – 100,0 тис. грн. 

-придбання лавочок та урн – 96,0 тис.грн. 

-утримання колишнього ДНЗ №6 – 764,3 тис.грн. 

 

  * Одержувачу бюджетних коштів КП «Комунальник» - 6880,0 тис.грн.,а саме: 

- видатки на утримання зелених насаджень – 1492,1 грн. 

- витрати на утримання вуличного освітлення – 1580,5 тис. грн. 

- витрати на благоустрій – 1387,4 тис. грн. 

-поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів смт. 

Слобожанське  – 880,0 тис.грн.   

- утримання доріг та вулиць у зимовий період – 803,5 тис. грн. 

- поточний ремонт доріг смт.Слобожанське – 696,0 тис.грн. 

-придбання урн -40,5 тис.грн. 

  

   * Одержувачу бюджетних коштів КП «Донець» - 572,4 тис.грн., а саме : 

- видатки на утримання зелених насаджень – 572,4 тис. грн. 

 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів. 
Джерела фінансування – екологічний податок .Загальна сума видатків 

становить 24101,6 тис.грн. Фінансування буде надаватися: 

 

* Головному розпоряднику коштів селищного бюджету – Комсомольській 

селищній раді у сумі 851,6 тис.грн., а саме: 

- капітальний ремонт звичайних та лугових газонів в зелених зонах 

смт.Слобожанське з виконанням заходів щодо запобігання інтродукції та 

поширення чужорідних видів рослин( амброзії та інших карантинних рослин).  



* Одержувачу бюджетних коштів КП «Комунальник» - 23250,0 тис.грн.,а саме: 

- корегування проектно-кошторисної документації по реконструкції полігону 

по захороненню ТПВ – 490,0 тис.грн. 

- роботи з реконструкції полігону по захороненню ТПВ -20000,0 тис.грн. 

- придбання бункеровізу – 2760,0 тис.грн.  

 

Головний бухгалтер                                                      Бардакова Н.В. 

 


