
Супровідна записка до  рішення L сесії  VІІ скликання   Комсомольської 

селищної ради  від 21 лютого 2019р. №_877_- VІІ «Про внесення змін до 

рішення ХLVІІІ сесії Комсомольської селищної ради VІІ скликання 

від 20 грудня 2018 року №829 – VІІ «Про селищний бюджет 

Комсомольської селищної ради на 2019 рік»» 

 та додатків до нього. 
1.Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2019 року  у сумі 336960,00 грн.,а саме: 

 

1.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду  бюджету шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань на 256908,00 грн.,а саме: 

 

1.1.1.Внести зміни по КПК 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 та 

їх виконавчих комітетів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на               

7745,00 грн., по коду  видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (на 

виконання профілактичних вимірів в електроустановках будівель та споруд – 

2145,00грн., на виконання функцій особи відповідальної  за 

електрогосподарство та технічне обслуговування електроустановок і мереж 

електропостачання будівель та споруд – 5600,00 грн. ) 

 

1.1.2.Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 105294,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 

-    по коду 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 53125,00 

грн.(придбання миючих засобів для ДНЗ Комсомольської селищної ради – 

49625,00 грн., придбання щиту пожежного для ДНЗ «Донецький» с.Донць -  

3500,00 грн.) 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 46740,00 грн.(на 

виконання профілактичних вимірів в електроустановках будівель та споруд – 

17340,00 грн., на виконання функцій особи відповідальної  за 

електрогосподарство та технічне обслуговування електроустановок і мереж 

електропостачання будівель та споруд – 29400,00 грн. ) 

 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 5429,00 грн. (оплата добових та 

проїзду на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників.) 

1.1.3. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  7000,00 грн. по коду 

видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (на виконання 

профілактичних вимірів в електроустановках будівель і споруд – 3500,00 грн., 

на виконання функцій особи  відповідальної  за електрогосподарство та 

технічне обслуговування електроустановок і мереж електропостачання 

будівель та споруд -3500,00 грн.) 



1.1.4.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на  15214,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (на виплату заробітної 

плати) 

 

1.1.5.Внести зміни по КПК 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги» (кошторис КП «Донець») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 29802,00 грн. по коду видатків  

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (надання фінансової допомоги на безповоротній основі на 

погашення заборгованості по електричної енергії) 

 

1.1.6. Внести зміни по КПК 0115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» (кошторис ДЮСШ )  

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 21300,00 грн. по коду видатків  

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (на придбання футбольних м’ячів - 10000,00 грн., участь у 

чемпіонаті України по легкоатлетичному двобор’ю – 11300,00 грн.) 

 

1.1.7.Внести зміни по КПК 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність в регіоні» 

(кошторис ГО СК «Енергетик - Центренерго» ) шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 40000,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)»(на придбання 

спортивного інвентарю.) 

 

1.1.8 Внести зміни по КПК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програми соціально-економічного 

розвитку регіонів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 25000,00 

грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів»( субвенція з селищного бюджету  на придбання 

пально-мастильних матеріалів Зміївським РВ ГУДСНС України в Харківській 

області на виконання Прогами розвитку цивільного захисту (цивільної 

оборони) на 2018-2019 роки.) 

 

1.1.9 Внести зміни по КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

(кошторис КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 5553,00 грн. по коду видатків 2210 

«Предмети, матеріали обладнання та інвентар» (придбання акустичного 

кабелю, мікрофонного шнуру, двоканального кросоверу.) 

 

 



1.2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення  бюджетних асигнувань на 80052,00 

грн., а саме: 

 

1.2.1. Внести зміни по КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 

(кошторис КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 47052,00 грн.по коду видатків 3110 

«Придбання предметів довгострокового користування»(придбання 

триполосної акустичної системи, підсилювача потужності НА – 500.) 

 

1.2.2.Внести зміни по КПК 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або 

надають житлово-комунальні послуги» (кошторис КП «Донець») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 33000,00 грн.по коду видатків 3210       

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання 

фінансової допомоги на безповоротній основі на капітальний ремонт двигуна 

трактора МТЗ -80.)  

 

2.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних призначень з місяця на місяць по коду надходжень 

41053900«Інші субвенції з місцевого бюджету», а саме грудень (-86177,00 

грн.), листопад (-101889,00 грн.),жовтень (-6681,00 грн.),вересень (-116823,00 

грн.),серпень (-107304,00 грн.),липень (-91748,00 грн.),червень (-45149,00 

грн.),травень (+12424,00грн),квітень (+1639,00 грн),березень (+116143,00 

грн.),лютий (+425565,00 грн.). 

 

3.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань з місяця на місяць, а саме: 

 

3.1.Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти», в тому числі 

по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» лютий (+329802,00 грн.),березень (+90070,00 

грн.),квітень (+11676,00 грн.),травень (+12555,00 грн.),червень (-29079,00 

грн.),липень (-75130,00 грн.),серпень (-76382,00 грн.),вересень (-72784,00 

грн.),жовтень (-5638,00 грн.),листопад (-99201,00 грн.),грудень (-85889,00 

грн.); 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» лютий (+77409,00 

грн.),березень (+19815,00 грн.),квітень (+2569,00 грн.),травень (+2762,00 

грн.),червень (-6397,00грн.), липень (-16528,00грн.),серпень (-16799,00 грн.), 

вересень (-16013,00грн.), жовтень (-1241,00грн.), листопад (-22789,00 грн.), 

грудень (-22788,00 грн.). 

 

3.2.Внести зміни по КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (кошторис КП 



КЗ «Слобожанський селищний Палац культури») ,в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» лютий (+15044,00 грн.),березень (+5130,00 

грн.),квітень(-10333,00грн.),травень(-2371,00грн.),червень(-7929,00грн.), 

липень (-74,00грн.),серпень (-11576,00грн.),вересень (-22973,00 грн.),жовтень 

( +162,00 грн.),листопад (+16476,00грн.),грудень (+18444,00 грн.); 

 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» лютий (+3310,00грн.), 

березень(+1128,00грн.), квітень(-2273,00грн.), травень(-522,00грн.), червень 

 (-1744,00грн.),липень (-16,00грн.),серпень (-2547,00 грн.),вересень ( -5053,00 

грн.), жовтень (+36,00 грн.),листопад (+3625,00грн.),грудень ( +4056,00 грн.). 

 

4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду коштів з коду на код в межах КПК, а саме: 

 

4.1.Внести зміни по КПК 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 та 

їх виконавчих комітетів», а саме: 

- збільшити коди: 

     - код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 600,00 грн. 

     - код 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 1369,00 грн. 

- зменшити коди: 

       -  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 1369,00 грн. 

       -  2800 «Інші поточні видатки» на 600,00 грн. 

 

4.2.Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти», а саме: 

- збільшити коди: 

    - 2111 «Заробітна плата» на 23327,00 грн. 

    - 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 5133,00 грн. 

 

- зменшити коди: 

  - 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 8690,00 грн. 

  - 2274 «Оплата природного газу» на 19770,00 грн. 

 

5. Відповідно до наведеного у п.п.1.1.3,1.1.4  внести зміни до заходів на 2019 

рік, які додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-

2019роки. 

 

6.Відповідно до наведеного у п.п.1.1.5.,1.2.2 внести зміни до заходів на 2019 

рік які додаються до Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Комсомольської селищної ради на 2019-2020 роки. 

 

 



7.Відповідно до наведеного у п.п.1.1.6.,1.1.7 внести зміни до заходів на 2019 

рік, які додаються до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки. 

 

8.Відповідно до наведеного у п.п.4.2.(що до коду 2272) внести зміни у додаток 

№5, який додається до рішення 48 сесії Комсомольської селищної ради від 

20.12.2018р.№829 -VІІ «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради 

на 2019 рік» 

 

9.Відповідно до наведеного у п.п 1.1.8 внести зміни до заходів на 2019  рік ,які 

додаються до Програми розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) на 

2018-2019 роки. 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                           Бардакова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


