
Супровідна записка до рішення LXІX сесії VII скликання Комсомольської 

селищної ради від 02 квітня 2020 р. № 1224-VII «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. Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який склався станом на 

01.01.2020 року у сумі 112 900,00 грн., а саме: 

1.1 Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 112 900,00 грн., а саме: 

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

об’єктів житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 7200,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»(проведення технічного обстеження квартири №22 по 

вул.Будівельна,11); 

1.1.2. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

(Кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  

105700,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)»(придбання засобів захисту: захисні 

комбінезони, полумаски, окуляри захисні, перчатки; апарат аерозольний, 

дезинфікуючий розчин для обробки 250 під'їздів у будинках, які знаходяться на 

балансі КП «Комунальник») 

2. Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету (екологічний 

податок), який склався станом на 01.01.2020 року у сумі 7 859 872,00 грн., а саме: 

2.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 7 859 872,00 грн., а саме: 

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

природних ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 2 876 440,00 

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

(реконструкція зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей 

у с.Благодатне:роботи – 1 407 770,00 грн., технічний нагляд – 20 700,00 грн., 

авторський нагляд – 11 700,00 грн.; реконструкція дощової (ливневої) каналізації, 

як частини системи роздільної каналізації по вул.Спортивній у смт. 

Слобожанське: роботи – 1 403 870,00 грн., технічний нагляд -  20 700,00 грн., 

авторський нагляд – 11 700,00 грн.). 

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

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

бюджетних асигнувань на 4 983 432,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (реконструкція захисної 

зеленої зони рекреації та відпочинку «Березовий гай» з влаштуванням системи 

поливу у селищі Слобожанське: роботи – 1 379 517,00 грн., технічний нагляд –  

19 943,00 грн., авторський нагляд – 11 340,00 грн; реконструкція захисної зеленої 

зони рекреації вздовж дороги від Балаклійського шосе до вул.Енергетиків у 

селище Слобожанське: роботи – 1 381 547,00 грн., технічний нагляд -  20 195,00 

грн., авторський нагляд – 11 340,00 грн.; реконструкція захисної зеленої зони від 

Балаклійського шосе до вул. Пушкіна (до Молокозаводу) у селище 



Слобожанське: роботи – 1 397 950,00 грн., технічний нагляд -  20 500,00 грн., 

авторський нагляд – 11340,00 грн.; реконструкція зелених насаджень з 

використанням їх рекреаційних можливостей у кварталі №3 у селище 

Слобожанське: роботи – 707 720,00 грн., технічний нагляд -  10 700,00 грн., 

авторський нагляд – 11 340,00 грн.)  

3. Відповідно до наведеного у п. п. 1.1.1 внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються 

до Програми розвитку і реформування житлово-комулального господарства 

Комсомольської селищної ради на 2020-2022 р.р. 

4. Відповідно до наведеного у п. п. 1.1.2 внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються 

до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів 

Комсомольської селищної ради на 2020-2021 р.р. 

5. Відповідно до наведеного у п. п. 2.1.1 та 2.1.2 внести зміни до заходів на 2020 рік, які 

додаються до Довгострокової програми природоохоронних заходів Комсомольської 

селищної ради на 2020-2024 р.р. 

 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


