
Супровідна записка до   рішення LІІІ сесії  VІІ скликання   

Комсомольської селищної ради  від 25 квітня 2019р. № 915 - 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.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету 

шляхом збільшення плану надходжень на 1975535,00 грн.( за 

підсумками роботи за І квартал поточного року), в тому числі по 

кодам надходжень: 

  Збільшити коди надходжень на 2097189,00 грн.,а саме: 
- по коду надходжень 11020200 « Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності  »  на 67740,00 грн. 

- по коду 13030100 «Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин загальнодержавного значення»  на 

5143,00 грн. 

- по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»  на 57030,00 

грн. 

- по коду 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості»  на 1519,00 грн. 

- по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  на 100698,00 

грн. 

- по коду 18010600 « Орендна плата з юридичних осіб»  на  264708,00 грн. 

- по коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»  на 9444,00 грн. 

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  на 257087,00 грн. 

- по коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків» на 627318,00 грн. 

- по коду  21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів»  на 623282,00 грн. 

- по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 

3373,00 грн. 

- по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  на 8250,00 грн. 

- по коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» на 4250,00 грн. 

- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності»  на 66244,00 грн. 



- по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»  на 85,00 

грн. 

- по коду 22090100 « Державне мито, що сплачується за місцем розгляду 

та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування»   на 12,00 грн. 

- по коду 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України»   на 

518,00 грн. 

- по коду 24060300 «Інші надходження»   на 488,00 грн. 

 

Зменшити коди надходжень на 121654,00 грн.,а саме: 
- по коду 14021900«Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів(продукції), (пальне)»    на 1776,00грн. 

- по коду 14031900«Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів(продукції),(пальне)»  на 7716,00 грн. 

- по коду 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості»  на 12466,00 грн. 

- по коду 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості»  на 34060,00 грн. 

- по коду 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості»  на  57432,00 грн. 

- по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  на 5075,00 грн. 

- по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»  на 3129,00 грн. 

 

 
2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду  бюджету шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань на 583568,00 грн.,а саме: 

 

2.1. 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 

50591,00 грн.,в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2210 « Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 48191,00 грн. 

(придбання дошок оголошень – 43000,00 грн.,придбання інвентарю – 2891,00 

грн., придбання зчитувачів ID – паспортів – 2300,00 грн.) 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2400,00грн. 

(придбання ПЗ для зчитувачів ID – паспортів ) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 279596,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 



-    по коду 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 95315,00 

грн.(придбання посуду для ДНЗ освіти  Комсомольської селищної ради – 

45515,00 грн.,придбання м’якого інвентарю для ДНЗ освіти Комсомольської 

селищної ради – 49800,00 грн.) 

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 184281,00 

грн.(поточний ремонт системи опалення ДНЗ №1 смт.Слобожанське ) 

 

2.3.Внести зміни по КПК 0113210 «Організація та проведення громадських 

робіт» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 75654,00 грн.,в тому 

числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 Заробітна плата» на 62011,00 грн. 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 13643,00 грн. 

 

2.4.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  43500,00 грн. по коду 

видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  (придбання 

металевих урн для сміття) 

 

2.5. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  90393,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (придбання урн 

металевих для сміття – 48000,00 грн., на оплату суспільно-корисних робіт – 

30543,00 грн., придбання елементів для дитячого майданчику, а саме по 

вул.Енергетиків,буд.12 гойдалки – балансиру(1шт)- 3900,00 грн.,комплекту 

«Клякса» (1шт) – 5950,00 грн.,транспортні послуги – 2000,00 грн.). 

 

2.6. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (кошторис ОСББ « Електромонтажник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на  4850,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (придбання 

елементів для дитячого майданчику по вул. Ціолковського буд.№15 , по 

вул.С.Закори буд.№16,№18, а саме балансиру (1 шт) -2850,00 грн.,транспорті 

витрати – 2000,00 грн.) 

 

2.7. Внести зміни по КПК 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни 

(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на 

їх виробництво (надання)»шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

24984,00  грн.по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (відшкодування КП 

«Комунальник» витрат за послугу з технічного обслуговування ліфтів та 

обслуговування систем диспетчеризації у розмірі 100 %) 



 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 14000,00 грн.по коду видатків 

2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

(надання субвенції районному бюджету з селищного бюджету для 

фінансування КНП «Слобожанська районна лікарня на придбання м’якого 

інвентарю (ковдра напівшерстяна)). 

 

3.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

1391967,00 грн.,а саме: 

3.1. 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 

32000,00 грн.  по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» ( придбання кондиціонерів) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 47574,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»                                 

( придбання електричних плит для ДНЗ №1 смт. Слобожанське) 

 

3.3.Внести зміни по КПК 0116011 « Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду»(кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 1312393,00 грн. по коду видатків 3210   « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (капітальний ремонт 

рубероїдної покрівлі житлового будинку по вул.Лермонтова,7 

смт.Слобожаньке) 

 

4.Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2019 року у сумі 1521586,00 грн.,а саме: 

 

4.1.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1521586,00 

грн., а саме: 

4.1.1.Внести зміни по КПК 0116011« Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на  755881,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»(придбання матеріалів 

для виконання робіт з капітального ремонту шиферної покрівлі житлових 

будинків – 76578,00 грн.,капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового 

будинку по вул.Лермонтова,7 смт.Слобожанське -86318,00 грн.,капітальний 

ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку по вул.Спортивній,10 

смт.Слобожанське – 592985,00 грн.) 



4.1.2.  Внести зміни по КПК 0116011«Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду» (кошторис ОСББ «Наш дім») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 326633,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»(капітальний ремонт 

вентиляційних каналів (оголовків) житлових будинків №29,№30,№30а,№31 по 

вул.Лермонтова смт.Слобожанське – 266949,00 грн.,капітальний ремонт 

міжпанельних стиків житлового будинку №40 по вул.Лермонтова 

смт.Слобожанське- 59684,00 грн.) 

 

4.1.3. Внести зміни по КПК 0116011« Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду» (кошторис ОСББ «Електромонтажник») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 152402,00 грн. по коду видатків 3210       

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(капітальний ремонт парапетів та міжпанельних стиків житлового будинку 

№15 по вул.Ціолковського смт.Слобожанське) 

 

4.1.4.Внести зміни по КПК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

(кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

178370,00 грн. по коду видатків 3210  «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)»  (капітальний ремонт в’їзної дороги між 

Балаклійським шосе і вул.Енергетиків у смт.Слобожанське) 

 

4.1.5.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  34650,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (придбання елементів для дитячого 

майданчику  по вул.Енергетиків,буд.№12 ,а саме ігровий комплекс 

«Універсал»). 

 

4.1.6.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (кошторис ОСББ «Електромонтажник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на  43650,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (придбання елементів 

для дитячого майданчику  по вул.Ціолковського ,будинок №15, по вул.С.Закори 

будинок №16,№18 ,а саме спортивний комплекс  «Слоненя» - 18950,00 

грн.,дитяча гірка «Міні» - 9100,00 грн., гойдалка підвісна «Джунглі» - 8000,00 

грн., турнік дворівневий зі сходами – 7600,00 грн.)  

 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 30000,00 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 придбання 

електрокардіографа портативного трьохканального). 



5.Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2019 року у сумі 2714343,00 грн., а саме:  

 

5.1.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету-

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

1219565,00 грн., а саме: 

 

5.1.1.Внести зміни по КПК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

(кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

1219565,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (капітальний ремонт в’їзної дороги між 

Балаклійським шосе і вул.Енергетиків у смт.Слобожанське). 

 

5.2.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1494778,00 грн.,а саме: 

 

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

природних ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 56000,00 

грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  на 49500,00 

грн.(виготовлення проектної документації по об’єкту «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»).) 

 - по коду 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»  на 6500,00 

грн.(виготовлення проектної документації по об’єкту «Реконструкція дощової 

(ливневої) каналізації як частини системи роздільної каналізації по 

вул.С.Закори у смт.Слобожанське»). 

 

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

природних ресурсів» (кошторис КП Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 1438778,00 грн. по коду видатків 3210«Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»(реконструкція паркової 

зони з влаштуванням системи поливу в смт.Слобожанське)  

 

6.Внести зміни до видаткової частин загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК, а саме: 

 

6.1.Внести зміни по КПК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій» шляхом зменшення бюджетних асигнувань 

на 9000,00 грн. по коду видатків 2282«Окремі заходи по реалізації державних 

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

 

6.2.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 985,00 

грн.  по коду видатків 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

(придбання інвентарю). 

 

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

 

Збільшити бюджетні асигнування на 16124,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 13138,00 грн. 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 2628,00 грн. 

- по коду 2800 «Інші поточні видатки» на 358,00 грн. 

 

Зменшити бюджетні асигнування на 15766,00 грн.по коду видатків 2274 

«Оплата природного газу» (економія з початку року) 

 

6.4.Внести зміни по КПК 0116020 «Забезпечення функціонування 

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

надають житлово-комунальні послуги» (кошторис КП «Комунальник») 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 7657,00 грн.по коду видатків 

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (поточний ремонт рекламної конструкції). 

 

7.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

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

саме: 

 

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

природних ресурсів»,а саме: 

 

- Зменшити код видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 41000,00 грн. 

 

- Збільшити код видатків 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»  

на 41000,00 грн. (виготовлення проектної документації по об’єкту 

«Реконструкція дощової (ливневої) каналізації як частини системи роздільної 

каналізації по вул.С.Закори у смт.Слобожанське») 

 

8.Відповідно до наведеного у п.п.2.3. внести зміни до заходів на 2019 рік які 

додаються до Програми соціального захисту населення Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019 роки. 

 

9. Відповідно до наведеного у п.п.2.4.,2.5.,2.6.,4.1.5.,4.1.6.  внести зміни до 

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



благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 

2018-2019роки. 

 

10.Відповідно до наведеного у п.п.2.7. внести зміни до заходів на 2019 рік які 

додаються до Програми відшкодування втрат у разі затвердження виконавчим 

комітетом  Комсомольської селищної ради тарифів на житлово-комунальні 

послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво (надання) на 2017-2020роки. 

 

11. Відповідно до наведеного у п.п. 3.3.,4.1.1.,4.1.2.,4.1.3.,4.1.4.,5.1.1.,6.4.  внести 

зміни до заходів на 2019 рік які додаються до Програми розвитку і реформування 

житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2018-

2019рр. 

 

12.Відповідно до наведеного у п.п.5.2.1.,5.2.2.,7.1. внести зміни до заходів на 2019 

рік, які додаються до Довгострокової  програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки. 

 

13.Відповідно до наведеного у п.п.6.1. внести зміни до заходів на 2019 рік, які 

додаються до Програми розвитку земельних відносин по Комсомольській 

селищній раді на 2018-2022 роки. 

 

 

Головний бухгалтер                                     Бардакова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


