
Супровідна записка до  рішення ХLІХ сесії  VІІ скликання   

Комсомольської селищної ради  від 31.01.2019р. №853- 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.Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2019 року  у сумі 307414,00 грн.,а саме: 

 

1.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду  бюджету шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань на 307414,00 грн.,а саме: 

 

1.1.1.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               

40656,00 грн., по коду  видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

(послуги з ремонту та технічного обслуговування аудіовізуального та 

оптичного обладнання ) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 79550,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 77230,00 

грн.(проведення енергоаудиту в Слобожанському ДНЗ №3  – 14984,00 грн., 

виготовлення проектно-кошторисної документації з встановлення лічильника 

газу з дистанційною передачею даних в Слобожанському ДНЗ №1 – 27000,00 

грн., проведення геодезичної зйомки земельної ділянки по вул.Я.Мудрого 

(ДНЗ №1) смт.Слобожанське – 9800,00 грн., проведення лабораторних 

досліджень по ДНЗ освіти Комсомольської селищної ради – 7015,00 грн. 

оплата медичних оглядів працівників ДНЗ освіти Комсомольської селищної 

ради – 9368,00 грн., проведення дератизаційних, дезінсекційних заходів в ДНЗ 

освіти Комсомольської селищної ради – 9063,00грн.) 

 

- по коду 2800 «Інші поточні видатки» на 2320,00 грн.(сплата 

адміністративного збору  за внесення змін до записів Єдиного Державного 

реєстру – нова редакція статутів ДНЗ освіти Комсомольської селищної ради ) 

 

1.1.3.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 130408,00 грн.по коду видатків 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (співфінансування міні-проекту, який 

переміг у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад 



«Разом в майбутнє» - поточний ремонт стін і стелі танцювального залу 

Слобожанського Палацу культури.) 

 

1.1.4.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 56800,00 грн. по коду видатків  

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (виконання експертного обстеження ліфтів та їх позачергового 

технічного огляду -40000,00 грн., технічне обслуговування газового 

обладнання (газових плит) у гуртожитках №7,8,20,32,38 – 16800,00 грн.) 

 

2. Відповідно до наведеного у п.п. 1.1.4 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Супровідна записка до  рішення ХLІХ сесії  VІІ скликання   

Комсомольської селищної ради  від 31.01.2019р. №853- 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. (ВИТЯГ) 
 

1.Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2019 року ,а саме: 

 

1.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду  бюджету шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань ,а саме: 

 

1.1.4.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 56800,00 грн. по коду видатків  

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (виконання експертного обстеження ліфтів та їх позачергового 

технічного огляду -40000,00 грн., технічне обслуговування газового 

обладнання (газових плит) у гуртожитках №7,8,20,32,38 – 16800,00 грн.) 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                           Бардакова Н.В. 

 

 


