
Супровідна записка до    рішення LХ сесії  VІІ скликання   

Комсомольської селищної ради  від 24 вересня 2019р. №  1030 - 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 (за 

підсумками роботи за 8 місяців поточного року) шляхом збільшення на 

1119627,00 грн., а саме: 

- Збільшити коди надходжень на 1167737,00 грн.,а саме: 

   
- код 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування)» на 269,00 грн. 

- код 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення»  на 8002,00 грн. 

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

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

житлової нерухомості»  на 4767,00 грн. 

- код 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

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

житлової нерухомості» на 7009,00 грн. 

- код 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

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

нежитлової нерухомості»  на 3778,00 грн. 

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

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

нежитлової нерухомості»  на 96473,00 грн. 

- код 18010600 « Орендна плата з юридичних осіб»  на  78701,00 грн. 

- код 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»  на 254769,00 грн. 

- код 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на 28683,00 грн. 

- код 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  на 86377,00 грн. 

- код  21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів»  на 580662,00 грн. 

- код 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 

4175,00 грн. 

- код 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  на 9720,00 грн. 

- код 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» на 2700,00 грн. 

- код 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»  на 34,00 грн. 

- код 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 



оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування»   на 39,00 грн. 

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

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України»   на 

765,00 грн. 

- код 24060300 «Інші надходження» на 814,00 грн. 

 

- Зменшити коди надходжень на 48110,00  грн., в тому числі: 

- код 14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів(продукції), (пальне)»    на 758,00 грн. 

- код 14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів(продукції),(пальне)» на 4874,00 грн. 

- код 14040000«Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів»  на 8640,00 грн. 

- код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  на 30054,00 грн. 

- код 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  на 2212,00 грн. 

- код 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності»  на 1572,00 грн. 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду  бюджету шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань за рахунок понадпланових 

надходжень на 776810,00 грн.,  а саме: 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 105742,00 грн., в  тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» на 28204,00 

грн.(придбання енергозберігаючих лампочок для ЗДО №4,№6 – 12689,00 грн., 

придбання печатки для ЗДО №4 – 380,00 грн., придбання комп’ютерної техніки 

для ДНЗ освіти Комсомольської селищної ради для створення робочого місця 

з 01.01.2020 року, бухгалтера – 15135,00 грн.) 

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на 59270,00 

грн.(перезарядка вогнегасників - 6240,00 грн., обслуговування системи 

протипожежного захисту в ДНЗ Комсомольської селищної ради – 8264,00 грн., 

придбання ПЗ - 44766,00 грн.) 

 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 2760,00 грн. 

 

- по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходу розвитку» на 15508,00 грн.(навчання на курсах 

цивільного захисту – 508,00 грн., навчання у сфері публічних закупівель - 

15000,00 грн.) 

 

2.2. 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 840,00 

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

вогнегасників). 

 

2.3. 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 19626,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, 

матеріали обладнання та інвентар» (придбання плит OSB)  

 

2.4. Внести зміни по КПК 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлового-комунального господарства» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 96850,00 грн., в тому числі по по кодам видатків: 

 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 77693,00 грн.(заробітна плата сторожів 

колишнього ДНЗ №6 смт.Слобожанське) 

-   по коду 2120 «нарахування на заробітну плату на 17093,00 грн. 

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2064,00 

грн.(виготовлення технічного паспорту на споруду пасажирського 

автотранспорту, який знаходиться у смт. Слобожанське, Балаклійське шосе) 

 

2.5. 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 425460,00 грн.по коду видатків 2610 

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

(надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП «Донець» на 

погашення заборгованості по заробітній платі за червень- серпень 2019 року – 

375000,00 грн.,на придбання дизельного палива – 50460,00 грн.). 

 

2.6. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  108292,00 грн. по коду видатків 2610«Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (придбання 

світлодіодних гірлянд  -53800,00 грн., придбання матеріалів для освітлення 

території ЗДО №4,та колишнього ДНЗ №6 смт.Слобожанське – 54492,00 грн..). 

 

2.7.Внести зміни по КПК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програми соціально-економічного 

розвитку регіонів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 20000,00 

грн. по коду видатків 2620  «Поточні трансферти органам державного  

 



управління інших рівнів» (надання субвенції державному бюджету для 

фінансування Зміївського районного відділу ГУ ДСНС України на придбання 

пально-мастильних матеріалів на виконання цільової Програми розвитку 

цивільного захисту на 2019-2021 роки). 

 

3.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань за рахунок 

понадпланових надходжень на 342817,00 грн., а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 56213,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(придбання комп’ютерної техніки для ДНЗ Комсомольської селищної ради  для 

створення з 01.01.2020 року робочого місця бухгалтера). 

 

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

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

бюджетних асигнувань на 286604,00 грн. по коду видатків 3210       «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (капітальний ремонт 

вхідних груп та покрівлі козирків житлових будинків по вул.Лермонтова 

буд.32,34,36,38,40,42.) 

 

4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

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

 

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

 

Зменшити коди видатків на 53424,00 грн., в тому числі: 

- код 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 28424,00 грн. 

- код 2273 «Оплата електроенергії» на 25000,00 грн. 

 

Збільшити коди видатків на 53424,00 грн., в тому числі: 

- код 2111 «Заробітна плата» на 24001,00 грн. 

- код 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 29423,00 грн. 

 

5. Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету 

(екологічний податок), які утворилися станом на 01.01.2019 року у сумі 

3 620 308,00 грн., а саме: 

 

5.1.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 3 620 308,00 грн.,а саме: 

 

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

природних ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 788700,00 

грн. по коду видатків 3132«Капітальний ремонт інших об’єктів»  (капітальний 



ремонт захисних зелених насаджень вздовж вул. Спортивній від ремонтно -

будівельного цеху гімназії №2 (вздовж ливневого каналу) в смт.Слобожанське). 

 

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

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

бюджетних асигнувань на 2 831 608,00 грн. по коду видатків 3210« Капітальні 

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

«Реконструкція оборотних систем виробничого водопостачання з 

переоснащенням і встановленням додаткового обладнання для послідовного і 

повторного використання води, в тому числі води, що надходить від інших 

підприємств у смт. Слобожанське» - 496200,00 грн., роботи по об’єкту 

«Реконструкція захисної зеленої зони рекреації з влаштуванням газонів, 

облаштуванням системи поливу і встановленням обладнання для поливу на 

території між Балаклійським шосе і вул. Енергетиків в смт. Слобожанське – 

1436800,00 грн., роботи по об’єкту «Реконструкція захисних зелених 

насаджень з влаштуванням системи поливу по вул. Пушкіна в смт. 

Слобожанське – 898608,00 грн.) 

 

6. Відповідно до наведеного у п.п.2.6.внести зміни до заходів на 2019 рік, які 

додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою територій 

населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-2019роки. 

 

7. Відповідно до наведеного у п.п. 2.4.,3.2. внести зміни до заходів на 2019 рік які 

додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр. 

 

8. Відповідно до наведеного у п.п.5.1.1.,5.1.2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


