
Супровідна записка до    рішення LХІ сесії  VІІ скликання   

Комсомольської селищної ради  від 24 жовтня 2019р. №  1069 - 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  надходжень на 300000,00 грн.  по коду надходжень 41053900 

«Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція з районного бюджету 

селищному бюджету на утримання ЗДО №4 смт.Слобожанське –  220000,00                                                                                                                                                                                     

грн., на надання фінансової підтримки ДЮСШ смт.Слобожанське – 40000,00  

грн., надання фінансової підтримки ГО СК «Енергетік- Центренерго» -

40000,00 грн.) 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету  шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань на  300000,00 грн.,  а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 220000,00 грн., в  тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 180328,00 грн.(заробітна плата 

працівникам ЗДО №4 смт.Слобожанське) 

 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 39672,00 грн. 

 

2.2.Внести зміни по КПК 0115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»  (кошторис ДЮСШ) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 40000,00 грн. по коду 2610 

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

 

2.3.Внести зміни по КПК 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність в регіоні»   

(кошторис ГОСК «Енергетик-Центренерго») шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 40000,00 грн. по коду 2610 «Субсидії та поточні трансферти  

підприємствам (установам, організаціям)». 

 

3.Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався на 01.01.2019 року у сумі 25562,00 грн., а саме: 

 

3.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 18462,00 грн., а саме: 

 

3.1.1.Внести зміни по КПК 0116030   (кошторис КП «Комунальник») шляхом 



збільшення бюджетних асигнувань на 18462,00 грн. по коду видатків 2610 

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

(придбання світлодіодних фігур «Сніжинка»). 

 

3.2.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 7100,00 

грн., а саме: 

 

3.2.1.Внести зміни по КПК 0116030   (кошторис КП «Комунальник») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 7100,00 грн. по коду видатків 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»      

(придбання верхівки на ялинку). 

 

 

4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК , а саме: 

 

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

 

Зменшити коди видатків на 61360,00 грн., а саме: 

- код 2230 «Продукти харчування» на 40470,00 грн. 

- код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 9000,00 грн. 

- код 2273 «Оплата електроенергії» на 11890,00 грн. 

 

Збільшити коди видатків на 61360,00 грн., а саме: 

- код 2111 «Заробітна плата» на 38537,00 грн. 

- код 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 22823,00 грн. 

 

4.2.Внести зміни по КПК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

(кошторис КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури») шляхом 

зменшення бюджетних асигнувань на 17680,00грн.по коду видатків 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку». 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 17680,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 

-    по коду 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» на 3940,00 

грн.(придбання печаток та штампів для ДНЗ  освіти Комсомольської селищної 

ради.) 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 13100,00 грн. 

(перереєстрація статутів ДНЗ освіти – 2900,00 грн., поточних ремонт 

теплового лічильника ДНЗ №7 смт.Слобожанське – 10200,00 грн. ) 

 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 640,00 грн. (добові, проїзд  курси 



підвищення кваліфікації педагогічного  працівника ЗДО №4 

смт.Слобожанське.) 

 

4.4. 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 перекиду 

бюджетних асигнувань з коду на код,  а саме:  

- зменшити код 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 83110,00 грн. 

- збільшити код 2111 «Заробітна плата» на 83110,00 грн. 

 

5. Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету 

(екологічний податок), який склався станом на 01.01.2019р. у сумі 

2264180,00 грн., а саме: 

 

5.1.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 2264180,00 грн.,а саме: 

 

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

природних ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 485850,00 

грн. по коду видатків 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» 

(реконструкція дощової (ливневої) каналізації як частини системи роздільної 

каналізації від перехрестя вул.Спортивній та вул.С.Закори до дощоприймача 

ливневого колектору по вул.Спортивній, біля спорткомплексу у 

смт.Слобожанське – 470100,00 грн., технічний нагляд – 7050,00 грн., 

авторський нагляд – 8700,00 грн.). 

 

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

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

бюджетних асигнувань на 790200,00 грн. по коду видатків 3210« Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»    (капітальний ремонт 

захисних зелених насаджень вздовж в’їзної дороги від Балаклейського шосе до 

перехрестя вул. Енергетиків і вул. Я.Мудрого в смт.Слобожанське – 778500,00 

грн., технічний нагляд – 11700,00 грн.) 

 

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

природних ресурсів» (кошторис КП «Донець») шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 988130,00 грн. по коду видатків 3210« Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (проведення робіт з ліквідації 

застарілих мулових відкладень з фільтруючих накопичувачів стічних вод з 

метою недопущення забруднення підземних і поверхневих вод.) 

 

6. Відповідно до наведеного у п.п.2.2.,2.3. внести зміни до заходів на 2019 рік, 

які додаються до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території 

Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки. 

 



7.Відповідно до наведеного у п.п.3.1.1.,3.2.1.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. 4.2.внести зміни до заходів на 2019 рік які 

додаються до Програми культурно-мистецьких заходів  Комсомольської 

селищної ради на 2016-2019рр. 

 

9. Відповідно до наведеного у п.п.5.1.1.,5.1.2.,5.1.3.   внести зміни до заходів на 

2019 рік, які додаються до Довгострокової  програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки. 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                 Наталія БАРДАКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


