
Супровідна записка до   рішення LІV сесії  VІІ скликання   

Комсомольської селищної ради  від 30 травня  2019р. № 942 - 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 1411142,00 грн.( за 

підсумками роботи за 4 місяця поточного року), в тому числі по кодам 

надходжень: 

   
- по коду надходжень 11020200 « Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності  »  на 3922,00 грн. 

- по коду 14021900«Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів(продукції), (пальне)»    на 1908,00грн. 

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

України підакцизних товарів(продукції),(пальне)»  на 6325,00 грн. 

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

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»  на 11502,00 

грн. 

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

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

житлової нерухомості»  на 9593,00 грн. 

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

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

нежитлової нерухомості»  на  555960,00 грн. 

- по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  на 34399,00 

грн. 

- по коду 18010600 « Орендна плата з юридичних осіб»  на  94640,00 грн. 

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  на 41587,00 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 38175,00 грн. 

- по коду  21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів»  на 597058,00 грн. 

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

1119,00 грн. 

- по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  на 1870,00 грн. 

- по коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» на 960,00 грн. 



- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності»  на 12124,00 грн. 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду  бюджету шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань на 686297,00 грн., за рахунок 

понадпланових надходжень, а саме: 

2.1. 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 350297,00 грн.по коду видатків 2610 

«Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» 

(надання фінансової допомоги на безповоротній основі на погашення 

заборгованості по заробітній платі робітникам КП «Донець» за період січень-

квітень поточного року). 

 

2.2.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  336000,00 грн. по коду видатків 2610«Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (поточний ремонт 

доріг та внутрішньоквартальних тротуарів у смт.Слобожанське). 

 

3.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

724845,00 грн.,а саме: 

 

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

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

бюджетних асигнувань на 724845,00 грн. по коду видатків 3210   « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул.Миру,5 смт.Слобожанське ). 

 

4.Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2019 року у сумі 177570,00 грн.,а саме: 

 

4.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 33409,00 грн.,а саме: 

 

4.1.1. 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 

11000,00 грн. по коду видатків  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  

(оплата послуг щодо архівних документів селищної ради за період з 2015 року 

по 2018 рік. ) 



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

збільшення бюджетних асигнувань на 12409,00 грн. по коду видатків 2210 

«Предмети, матеріали обладнання та інвентар» (придбання меблів та ваг для 

ДНЗ №3 смт.Слобожанське – 9216,00 грн., придбання матеріалів для 

підключення плит  електричних до електромережі у ДНЗ №1 

смт.Слобожанське – 3193,00 грн.) 

 

4.1.3. 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 10000,00 грн.по коду видатків 2610 

«Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» 

(придбання дошок оголошень). 

 

4.2.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 144161,00 

грн., а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 6972,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(придбання меблів для ДНЗ №3 смт.Слобожанське). 

 

4.2.2.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 28000,00 грн.по коду видатків 

3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(придбання дошок оголошень). 

 

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

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

бюджетних асигнувань на  109189,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»(капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул.Миру,5 смт.Слобожанське). 

 

5.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету  шляхом 

перекиду затверджених бюджетних асигнувань  в межах КПК та в межах 

кодів видатків, а саме: 

5.1.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: 

- зменшити код видатків 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 

на 38000,00 грн. 



- збільшити код видатків   2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 

38000,00 грн.(оплата послуг щодо архівації документів селищної ради за 

період з 2015 року по 2018 рік). 

 

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

- зменшити код видатків 2210 «Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар» 

на 5590,00 грн. 

-збільшити код видатків на 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

5590,00 грн.(технічне обслуговування та перезаправка вогнегасників для ДНЗ 

освіти Комсомольської селищної ради). 

 

5.3.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  111100,00 грн. по коду видатків 2610«Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (кошти виділялися на 

закупівлю розсади квітів). 

 

5.4.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 

10103,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали ,обладнання та 

інвентар»(придбання картриджів та запасних частин до лазерних принтерів – 

7208,00 грн., придбання токенів (захищених носіїв інформації)- 2895,00 грн.) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 4997,00 грн. по коду видатків  2210 

«Предмети, матеріали ,обладнання та інвентар» (придбання меблів для ДНЗ 

№3 смт.Слобожанське) . 

 

5.6.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  48000,00 грн. по коду 

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

лавок). 

 

5.7.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  48000,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (придбання лавок). 

 

5.8.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»(кошторис КП «Донець») шляхом зменшення бюджетних асигнувань 

на  66730,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти  

підприємствам (установам, організаціям)» (кошти виділялися на придбання 

добрив- 36685,00 грн.,на придбання спецодягу – 30045,00 грн.). 



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

збільшення бюджетних асигнувань на 41730,00 грн. по коду видатків  2800 

«Інші поточні видатки» (оплата штрафу). 

 

5.10.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 25000,00грн.по коду видатків 2610 

«Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» 

(придбання програмного продукту «Apartment» для обліку розрахунків по 

платежах за водопостачання та водовідведення). 

 

6.Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2019 року у сумі 1172850,00 грн., а саме: 

 

6.1.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1172850,00 грн.,а саме: 

 

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

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

бюджетних асигнувань на 1172850,00 грн.,  по коду  видатків 3210«Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»(оплата робіт по об’єкту 

«Реконструкція зеленої зони відпочинку з влаштуванням системи поливу в 

кварталі №15 смт.Слобожанське» ) . 

 

7. Відповідно до наведеного у п.п.2.2.,5.3.,5.6.,5.7.,5.8.  внести зміни до заходів 

на 2019 рік, які додаються до Програми розвитку енергозбереження та 

благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 

2018-2019роки. 

 

8. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1.,4.1.3.,4.2.2.,4.2.3.,5.10.  внести зміни до 

заходів на 2019 рік які додаються до Програми розвитку і реформування житлово-

комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр. 

 

9. Відповідно до наведеного у п.п. 2.1.  внести зміни до заходів на 2019 рік які 

додаються до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Комсомольської селищної ради на 2019-2020 роки. 

 

10.Відповідно до наведеного у п.п.6.1.1. 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. 

 

 


