
Супровідна записка до    рішення LVІІ сесії  VІІ скликання   

Комсомольської селищної ради  від 25 липня  2019р. № 1000- 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 313629,00 грн.(за підсумками роботи за 

шість місяців поточного року), а саме: 

- Збільшити код надходжень на 487362,00 грн.,а саме: 

   
- код  21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів»  на 487362,00 грн. 

 

- Зменшити коди надходжень на 173733,00 грн., а саме: 

- код 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

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

житлової нерухомості» на 3340,00 грн. 

- код 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

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

нежитлової нерухомості»  на 143624,00 грн. 

-  код 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  на 1875,00 грн. 

-  код 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 11577,00 грн. 

-  код 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на 13317,00 грн.  

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду  бюджету шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань на 178123,00 грн., за рахунок 

понадпланових надходжень, а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 43355,00 грн.  в тому числі по кодам 

видатків: 

 - по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на 16551,00 

грн.(придбання посуду) 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 26804,00 грн. (поточний 

ремонт покрівель ганків ДНЗ №3 смт. Слобожанське) 

 

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 84800,00 грн.по коду видатків 



2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (придбання металевих контейнерів для ТПВ – 49300,00 грн., 

оформлення дозволу на спецводокористування – 18000,00 грн., інженерно-

геодезична зйомка для виконання технічної документації для встановлення 

лічильників газу в гуртожитках – 17500,00 грн.) 

 

2.3. 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 

49968,00  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 на ІІІ-ІV 

квартали 2019 року)   

 

3.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань за рахунок 

понадпланових надходжень на 135506,00 грн., а саме: 

 

3.1.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 131046,00 грн. по коду видатків 

3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(капітальний ремонт ліфтів) 

 

3.2.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  4460,00 грн. по коду видатків 3210  « Капітальні трансферти 

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

біотуалетів ). 

 

4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань 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» шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 

454438,00 грн.,в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 299890,00 грн.(фонд заробітної плати з 

липня по грудень 2019 року по вакантним посадам) 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 65976,00 грн. 

- по коду 2210 « Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 35757,00 грн. 



(зайві кошти, які виділялися на придбання відеокамер.) 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 52815,00грн. 

(зайві кошти, які виділялися на встановлення відеокамер) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 585484,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 

-    по коду 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 67904,00 

грн.(придбання посуду для ДНЗ – 30204,00 грн., придбання віконного блоку з 

ПВХ для ДНЗ №1 смт.Слобожанське- 6850,00 грн.придбання меблів для ДНЗ 

№1 смт.Слобожанське – 30850,00 грн.) 

 

- по коду 2230 «Продукти харчування» на 365866,00 грн.(придбання продуктів 

харчування для ДНЗ №4 смт.Слобожанське) 

 

- по коду 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» на 151714,00 грн.(поточний 

ремонт м’якої покрівлі ДНЗ №7 смт.Слобожанське – 20668,00 грн.поточний 

ремонт покрівель ганків у ДНЗ №3 смт.Слобожанське – 131046,00 грн.) 

 

4.3.Внести зміни по КПК 0116020 «Забезпечення функціонування 

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

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

шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 131046,00 грн. по коду видатків 

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)»  (помилково виділені кошти на капітальний ремонт ліфтів) 

 

4.4.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  62860,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

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

придбання огорожі – 60000,00 грн. на доставку біотуалетів  - 2860,00 грн.) 

 

4.5. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (кошторис Комсомольської селищної ради ) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на  62860,00 грн. по коду видатків                                               

2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання огорожі) 

 

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК,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» шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 

18452,00 грн.,по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів 



довгострокового користування» (зайво виділені кошти на придбання серверу). 

 

5.2.Внести зміни по КПК 0111010 Надання дошкільної освіти» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 18452,00 грн.,в по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(придбання комп’ютерної та оргтехніки для ДНЗ Комсомольської селищної 

ради). 

 

6. Відповідно до наведеного у п.п.3.2.,4.4.,4.5.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.2.3. 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. 

 

8.Відповідно до наведеного у п.п. 2.2.,3.1.,4.3. внести зміни до заходів на 2019 рік 

які додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр. 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                     Бардакова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


