
Супровідна записка до    рішення LХІІІ сесії  VІІ скликання   

Комсомольської селищної ради  від  22  листопада 2019р. №  1098 - 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 10 місяців поточного року ) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 1 106 842,00 грн. 

 

  Збільшити коди надходжень на 1 454 014,00 грн., а саме: 

 
- по коду   11020200 « Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності  »  на 2628,00 грн. 

- по коду 14021900«Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів(продукції), (пальне)»    на 4250,00грн. 

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

України підакцизних товарів(продукції),(пальне)»  на 21185,00 грн. 

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

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

нежитлової нерухомості»  на  71154,00 грн. 

- по  коду 18010600 « Орендна плата з юридичних осіб»  на  204495,00 

грн. 

- по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів»  на 1134094,00 грн. 

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

на 2173,00 грн. 

- по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  на 8610,00 грн. 

- по коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» на 4250,00 грн. 

- по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»  на 476,00 

грн. 

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

оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України»   на 374,00 грн. 

- по коду 24060300 «Інші надходження»   на 325,00 грн. 

 

Зменшити коди надходжень на 347 172,00 грн., а саме: 
 

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

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на 16725,00 



грн. 

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

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

житлової нерухомості»  на 4839,00 грн. 

- по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  на 38135,00 

грн. 

- по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  на 1667,00 грн. 

- по коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»  на 32395,00 

грн.  

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  на 253411,00 грн. 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету  шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань на  729523,00 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 

2000,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 500,00 грн. 

(додаткові кошти на підписку періодичних видань на 2020 рік) 

 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1500,00грн. 

(додаткові кошти на страхування службового автомобіля Hyundai Elantra) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 168188,00 грн., в  тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 20688,00 грн.(заробітна плата працівникам 

ЗДО №4 смт. Слобожанське на листопад 2019р.) 

 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 4551,00 грн. 

 

- по коду 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 32162,00 грн. 

(придбання табличок з назвою закладу дошкільної освіти – 1500,00 грн., 

придбання захищених носіїв цифрових підписів для підключення до системи 

дистанційного обслуговування – 14250,00 грн., придбання пожежного щита 

для ЗДО №4 смт. Слобожанське – 3520,00 грн., придбання ялинки для ЗДО №4 

смт. Слобожанське- 5439,00 грн., придбання комп’ютерної техніки для ЗДО №3 

смт. Слобожанське -2014,00 грн., придбання ялинки для ЗДО с.Донець -5439,00 

грн. ) 

- по коду 2240«Оплата послуг (крім комунальних)» на 110787,00грн. 

(виконання проектно-кошторисних робіт по обладнанню системами 

блискавкозахисту ЗДО Комсомольської селищної ради- 76275,00 грн., 

виконання проектно-кошторисних робіт по обладнанню системи сигналізації в 



приміщені ЗДО №4 смт. Слобожанське – 34512,00 грн.) 

 

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 81396,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2210  « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 10725,00 

грн. (придбання наметів ) 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 71671,00грн. 

(виготовлення проектно-кошторисної документації по обладнанню системою 

пожежної сигналізації ) 

 

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

об’єктів житлового-комунального господарства» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 1443,00 грн., в тому числі по  кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 1182,00 грн.(оплата святкових годин  

сторожам колишньої будівлі  ДНЗ №6 смт. Слобожанське) 

-   по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 261,00 грн. 

 

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 38966,00 грн. по коду видатків 2610 

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

(поточний ремонт водонапірної вежі). 

 

2.6.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на  268977,00 грн. по коду видатків 2610«Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (придбання 

світлодіодних гірлянд для прикраси дерев та ялинок в смт. Слобожанське -

75335,00 грн., придбання світлодіодних світильників вуличного освітлення 

смт. Слобожанське – 99392,00 грн., поточний ремонт вуличного освітлення 

смт. Слобожанське - 94250,00 грн.). 

 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 41553,00 грн. по коду видатків 

2620«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»  

(надання субвенції районному бюджету з селищного бюджету на виконання 

Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на 

придбання для КЗ «Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради 

Харківської області» принтеру – 4200,00 грн. та мобільної акустичної системи 

– 5353,00 грн.; на виконання комплексної районної програми «Здоров’я 

жителів Зміївщини » для КНП «Слобожанська районна лікарня» на придбання 

меблів та м’якого інвентарю – 32000,00 грн.) 



 

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

державному бюджету на виконання програми соціально-економічного 

розвитку регіонів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 127000,00 

грн. по коду видатків 2620  «Поточні трансферти органам державного  

управління інших рівнів» (надання субвенції Державному бюджету на 

виконання Програми профілактики правопорушень на території 

Комсомольської селищної ради на 2018-2020 роки для Зміївського відділу 

поліції на придбання офісних меблів – 49000,00 грн.; на виконання Програми 

соціального -економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2016-

2019 роки для управління Державної казначейської служби України у 

Зміївському районі на проведення поточного ремонту в приміщенні 

управління – 78000,00 грн.) 

 

3.Внести зміни  до видаткової частини спеціального фонду бюджету-

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

377319,00 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 

17010,00 грн.,  по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» (придбання БФП Canon). 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 69347,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(придбання електроплити для ЗДО №7 смт.Слобожанське – 26912,00грн., 

придбання електроплити для ЗДО «Донецький» - 13923,00 грн., придбання 

шафи пекарської для ЗДО №4 смт.Слобожанське – 21892,00 грн., придбання 

комп’ютерної техніки для ЗДО №3 смт.Слобожанське-6620,00 грн.). 

 

3.3.Внести зміни по КПК 0116020 «Забезпечення функціонування 

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

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 17469,00 грн. по коду видатків 

3210 « Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(капітальний ремонт ліфту). 

 

3.4.Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 19200,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (виготовлення проектно-

кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція вуличного освітлення по 



вул.Енергетиків до Балаклейського шосе в смт.Слобожанське»). 

3.5.Внести зміни по КПК 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної 

власності»   шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 236293,00 грн. по 

коду видатків 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»  (роботи по 

об’єкту «Реконструкція в’їзного знаку в с.Донець- 223000,00 грн., технічний 

нагляд – 3345,00 грн., авторський нагляд – 9948,00 грн.) 

 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 18000,00 грн. по коду видатків  

3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

(надання субвенції районному бюджету з селищного бюджету на виконання 

комплексної Програми «Здоров’я жителів Зміївщини» для КНП 

«Слобожанська районна лікарня» на придбання побутової техніки.) 

 

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

22096,00 грн.(невикористані кошти, які виділялися на виготовлення проекту 

на встановку газового лічильника у ЗДО №1 смт.Слобожанське та проведення 

геодезичної зйомки) 

 

   -Збільшити код 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 

15696,00 грн. (придбання картонної тари для новорічних подарунків- 6936,00 

грн., придбання матеріалів для ЗДО №3 смт.Слобожанське -700,00 грн., 

придбання електрокомфорок для ЗДО №3 смт.Слобожанське – 4800,00 грн., 

придбання  насосу циркуляційного для ЗДО №1 смт.Слобожанське – 3240,00 

грн., додаткові кошти на придбання пожежного щиту для ЗДО «Донецький» - 

20,00 грн.) 

 

4.2.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  коду видатків  2210 « Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» на 3150,00 грн. (придбання деталей для 

ремонту- 750,00 грн., придбання світильників – 2400,00грн.) та збільшення 

коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 3250,00 грн. 

(ремонт ролету) 

 

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК , а саме: 

 

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



природних ресурсів» (кошторис КП «Донець») , а саме: 

- Зменшити код видатків  3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на 988130,00 грн. (кошти виділялися на проведення 

робіт з ліквідації застарілих мулових відкладень з фільтруючих накопичувачів 

стічних вод з метою недопущення забруднення підземних і поверхневих вод.) 

 

- Збільшити код видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на 988130,00 грн. 

(послуги з ліквідації застарілих мулових відкладень з фільтруючих 

накопичувачів стічних вод з метою недопущення забруднення підземних і 

поверхневих вод.) 

 

6.Зменшити субвенцію з районного бюджету по коду 41053900 «Інші субвенції 

з місцевого бюджету»  у сумі 68220,00 грн. яка надавалася на фінансування     

2-х інклюзивних груп ЗДО №7 смт.Слобожанське. 

  Збільшити субвенцію з районного бюджету по коду 41053900  «Інші субвенції 

з місцевого бюджету» у сумі 68220,00 грн. на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями для ЗДО Комсомольської селищної ради . 

 

7. Відповідно до наведеного у п.п.2.4., 2.5.,3.3.,3.5.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.2.6.,3.4.внести зміни до заходів на 2019 рік, 

які додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-2019 

роки. 

 

9. Відповідно до наведеного у п.п.5.1.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 

 

 

 

 

 

 

 

 


