
Супровідна записка до проекту  рішення LІІ сесії  VІІ скликання   

Комсомольської селищної ради  від 21 березня 2019р. № 902 - 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 1 592 931,00 грн.,а саме: 

 

1.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду  бюджету шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань на 984 267,00 грн.,а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 510013,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 

-    по коду 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 31418,00 

грн.(придбання противогарів для ДНЗ освіти Комсомольської селищної ради.) 

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 477155,00 

грн.(поточний ремонт мотора SPRUT 1 в ДНЗ №1 смт.Слобожанське – 5294,00 

грн.,технічне обслуговування газового обладнання – 12570,00 грн., монтаж 

системи пожежної сигналізації в ДНЗ освіти Комсомольської селищної ради – 

459291,00 грн. ) 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 1440,00 грн.  

 

1.1.2.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») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 47582,00 грн. по коду видатків 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (приєднання до електричних мереж 

клубу с.Донець – 26698,00 грн., підключення електроустановок до 

електричних мереж АТ «Харківобленерго» - 884,00грн., поточний ремонт 

цоколю та відмостки клубу с.Донець. – 20000,00 грн.). 

 

1.1.3.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  72972,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (придбання матеріалів 

для вуличного освітлення – 12972,00 грн., придбання елементів огорожі для 

встановлення на в’їздах в квартали в смт.Слобожанське – 60000,00 грн.). 

 

1.1.4. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (кошторис Комсомольської селищної ради ) шляхом збільшення 



бюджетних асигнувань на  338700,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» (поточний ремонт постаменту пам’ятника 

загиблим воїнам в другій світовій війні з благоустроїм прилеглої території у 

с.Донець – 179700,00 грн., благоустрій території від буд.№15 до буд.№17 по 

вул.Гвардійській в с.Благодатне – 159000,00 грн.). 

 

1.1.5. Внести зміни по КПК 0107370 «Реалізація інших заходів щодо соціально 

економічного розвитку територій» шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 15000,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (складання 

обмінного файлу кадастрових даних межі с.Благодатне.) 

 

1.2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення  бюджетних асигнувань на 

 608 664,00 грн., а саме: 

 

1.2.1. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  113000,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (придбання плуга дискового 

навісного.) 

 

1.2.2. Внести зміни по КПК 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної 

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

асигнувань на  114632,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (корегування проектної 

документації по об’єкту «Будівництво паркових споруд у центральному парку 

селища Слобожанське (туалет загального користування) – 18000,00грн, 

розробка проектно – кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 

майданчику для відпочинку з влаштуванням паркових споруд у центральному 

парку сел.Слобожанське » - 96632,00 грн.) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 16032,00 грн. по коду видатків 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів » (проведення державної експертизи 

робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі Слобожанського ДНЗ (ясла-

садок) №7 «Колосок».)  

 

1.2.4.Внести зміни по КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 365000,00 грн. по коду видатків 

3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

(надання субвенції районному бюджету з селищного бюджету для 

фінансування КНП «Слобожанська районна лікарня» на проведення 

капітального ремонту палат та туалетів терапевтичного профілю.) 

 



2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

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

 

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

- зменшити коди видатків: 

   - код 2230 «Продукти харчування» на 62540,00  грн. (економія з початку 

року.) 

   - код 2274 «Оплата природного газу» на 23870,00 грн.(економія з початку 

року.) 

-збільшити коди видатків: 

    - 2111 «Заробітна плата» на 70827,00 грн.(матеріальна допомога на 

оздоровлення) 

    - 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 15583,00 грн. 

 

3.Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету,який 

склався станом на 01.01.2019 року у сумі 455000,00 грн.,а саме: 

 

3.1.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 455000,00 грн., а саме: 

 

3.1.1.Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 238000,00 

грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (корегування 

Довгострокової програми природоохоронних заходів Комсомольської 

селищної ради на 2017-2020 роки (що до поводження з відходами та 

розроблення схеми санітарної очистки в сел.Слобожанське, с.Донець, 

с.Благодатне на 2019-2020 роки)). 

 

3.1.2.Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 217000,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (розробка проектно-

кошторисної документації по об’єктам : «Реконструкція зеленої зони 

відпочинку з влаштуванням системи поливу в кварталі №15 

смт.Слобожанське» - 47000,00 грн., «Реконструкція паркової зони з 

влаштуванням  системи поливу в смт.Слобожанське» - 49000,00 грн., 

«Реконструкція захисних зелених насаджень з влаштуванням системи поливу 

по вул.Пушкіна в смт.Слобожанське» - 39000,00 грн., «Реконструкція 

лісопаркової зони з влаштуванням системи поливу вздовж в’їзної частини 

дороги в смт.Слобожанське» - 48000,00 грн., «Реконструкція об’єктів 

озеленення захисних зелених насаджень з влаштуванням системи поливу 

вздовж вулиці Енергетиків у смт. Слобожанське» - 34000,00 грн.) 

 

 



4.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення надходжень на 144898,00 грн. по коду надходжень 41053900 

«Інші субвенції з місцевого бюджету»   (співфінансування міні-проектів – 

переможців обласного конкурсу міні- проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє».) 

 

5.Внести зміни до видаткової  частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на 144898,00 грн.   (співфінансування 

міні-проектів – переможців обласного конкурсу міні- проектів розвитку 

територіальних громад «Разом в майбутнє»), а саме: 

 

5.1. 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 144898,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» (поточний ремонт стін і стелі танцювального залу 

Слобожанського Палацу культури.) 

 

6. Відповідно до наведеного у п.п.1.1.3.,1.1.4.,1.2.1.,1.2.2. внести зміни до 

заходів на 2019 рік, які додаються до Програми розвитку енергозбереження та 

благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 

2018-2019роки. 

 

7. Відповідно до наведеного у п.п.1.1.5. внести зміни до заходів на 2019 рік, які 

додаються до Програми розвитку земельних відносин по Комсомольській 

селищній раді на 2018-2022 роки. 

 

8. Відповідно до наведеного у п.п.3.1.1.,3.1.2. внести зміни до заходів на 2019 

рік, які додаються до Довгострокової  програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                           Бардакова Н.В. 

 

 

 

 

 

 


