
Супровідна записка до рішення ІІ сесії VIІI скликання Слобожанської селищної 

ради від 10 грудня 2020 р. № 22 -VІII «Про внесення змін до рішення LXV сесії VII 

скликання Комсомольської селищної ради від 19 грудня 2019 року № 1121- VII «Про 

селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2020 рік» та додатків до 

нього. 

1. Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету за підсумками роботи за 11 місяців 

поточного року та з урахуванням надходжень до кінця поточного року, а саме:  

1.1. Зменшити коди надходжень на 1 091 297,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- Код 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» на 1 430,00 грн. 

- Код 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на 874 961,00 грн. 

- Код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 75 850,00 грн. 

- Код 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 136 034,00 грн. 

- Код 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 1 036,00 грн. 

- Код 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на 1 986,00 грн.  

1.2. Збільшити коди надходжень на 1 091 297,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- Код 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості » на 34 796,00 грн. 

- Код 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості » на 44 462,00 грн. 

- Код 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » на 24 791,00 грн. 

- Код 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб » на 124 560,00 грн. 

- Код 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків» на 559 830,00 грн. 

- Код 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів » на 

289 578,00 грн. 

- Код 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень » на 13 280,00 грн. 

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом перекиду бюджетних 

асигнувань в меежах КПК з коду на код, 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», а саме: 

- Зменшити код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 36 990,00 грн. (економія 

коштів на технічне обслуговування службового автомобіля) 

- Збільшити код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 36 990,00 грн. 

(придбання меблів – 25 940,00 грн, печаток – 4 050,00 грн., Token – 7 000,00 грн). 

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

не віднесені до заходів розвитку» на 10 000,00 грн. (економія з початку року) 

- Збільшити код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 10 000,00 грн. (послуги з 

постачання програмного комплексу «ІС-ПРО», інформаційно-консультативні послуги). 

3. Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів установами та організаціями, які утримуються 

за рахунок бюджету Слобожанської селищної ради, а саме: 

 

 



Найменування Сума, грн. за 

одиницю 

Легкові автомобілі 600 000 

Мобільний телефон:  

придбання 2 500 

утримання (на місяць) 1 500 

Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор 

«миша»), ноутбук 

27 000 

Комплект меблів для:  

Службового кабінету селищного голови 25 000 

Службового кабінету заступника селищного голови, секретаря селищної ради 20 000 

Меблі для обладнання робочих місць працівників:  

Стіл письмовий 3 000 

Крісло офісне 4 000 

Стілець 1 500 

Шафа для одягу 6 000 

Шафа для паперів 4 000 

Сейф 6 500 

Стіл для коп’ютера 4 000 

Теле- і радіоапаратура, фото-, відеотехніка для службових кабінетів 25 000 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 

 


