
Супровідна записка до рішення LXVII сесії VII скликання Комсомольської
селищної ради від 13 лютого 2020 р. №1191- VII «Про внесення змін доПро внесення змін до

рішення сесії LXV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради VII
скликання від 19 грудня 2019 року № 1121- VII «Про внесення змін доПро селищний бюджет

Комсомольської селищної ради на 2020 рік» та додатків до нього.

1. Внести  зміни  до  доходної  частини  загального  фонду  бюджету  шляхом  перекиду
затверджених бюджетних призначень з місяця на місяць по коду надходжень 41053900 «Інші
субвенції з місцевого бюджету», а саме:

- З вересня (-15 859,00 грн.), з серпня (-55 836,000 грн.), з липня (-40 000,00 грн.), з
червня (-31 660,00 грн.),  з травня (-75 699,00 грн.)  на квітень (+ 2 976,00 грн.),  на
березень (+103 429,00 грн.), на лютий (+112 649,00 грн.)

2. Внести  зміни  до  видаткової  частини  загального  фонду  бюджету  шляхом  перекиду
затверджених бюджетних асигнування з місяця на місяць, а саме:

2.1. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського комунального ЗДО (ясла-садок) №1), а саме:

- По коду 2111 «Заробітна плата» зробити перекид з липня (-20 000,00 грн.), з червня (-
2 976,00 грн.) на квітень (+2976,00 грн.), на березень (+20 000,00 грн.)

- По коду 2230 «Продукти харчування» зробити перекид з травня (-24 000,00 грн.) на
лютий (+24 000,00 грн.)

2.2. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського комунального ЗДО (ясла-садок) №3), а саме:

- По  коду  2111  «Заробітна  плата»  зробити  перекид  з  серпня  (-15 000,00  грн.)  на
березень (+15 000,00 грн.)

- По коду 2230 «Продукти харчування» зробити перекид з травня (-15 000,00 грн.) на
лютий (+15 000,00 грн.)

2.3. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського комунального ЗДО (ясла-садок) №4), а саме:

- По  коду  2111  «Заробітна  плата»  зробити  перекид  з  серпня  (-25 000,00  грн.)  на
березень (+25 000,00 грн.)

- По коду 2230 «Продукти харчування» зробити перекид з червня (-11 000,00 грн.), з
травня (-13 000,00 грн.) на лютий (+24 000,00 грн.)

2.4. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського комунального ЗДО (ясла-садок) №7), а саме:

- По коду 2111 «Заробітна плата» зробити перекид з липня (-20 000,00 грн.) на березень
(+20 000,00 грн.)

- По коду 2230 «Продукти харчування» зробити перекид з червня (-10 114,00 грн.), з
травня (-13 886,00 грн.) на лютий (+24 000,00 грн.)



2.5. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Комунального ЗДО (ясла-садок) селища Донець), а саме:

- По коду 2111 «Заробітна плата» зробити перекид з червня (-7 570,00 грн.) на березень
(+7 570,00 грн.)

- По коду 2230 «Продукти харчування» зробити перекид з травня (-1 483,00 грн.) на
лютий (+1 483,00 грн.)

- По коду 2274 «Природний газ» з травня (-8330,00 грн.) на лютий (+8 330,00 грн.)

2.6. Внести зміни по КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  (кошторис  КП  КЗ
«Про внесення змін доСлобожанський  селищний  Палац  культури»)  по  коду  2111  «Заробітна  плата»
зробити перекид з вересня (-15 859,00 грн.), з серпня (-15 836,00 грн.) на березень (+15
859,00 грн.), на лютий (+15 836,00 грн.)

2.7.  Внести  зміни  по  КПК  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної
у місті ради (у ради її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих
комітетів», а саме:

-  зменшити код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2 504,00 грн.

-   збільшити код 2275 «Оплата інших енергоносіїв  та інших комунальних послуг» на
2 504,00 грн.

3. Розподілити  кошти  вільного  залишку  загального  фонду  бюджету,  який  склався  на
01.01.2020 року у сумі 3 114 734,00 грн., а саме:

3.1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом збільшення
бюджетних асигнувань на 2 795 922,00 грн., а саме:

3.1.1. Внести  зміни  по  КПК  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної  ради,  районної  ради,  районної  у
місті  ради  (у  ради  її  створення),  міської,  селищної,  сільської  рад  та  їх  виконавчих
комітетів», шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 806 000,00 грн., в тому числі по
кодам видатків:

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 726 180,00 грн (матеріальна допомога);

-  по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на  79 820,00 грн. (виготовлення та
монтаж вікон та дверей – 71 000,00грн., технічне обслуговування електромереж та мереж
електропостачання – 6 400,00 грн., профілактичні виміри в електроустановках – 2 420,00
грн.)

3.1.2. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського  комунального  ЗДО  (ясла-садок)  №1)  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на 326 812,00 грн., в тому числі по кодам видатків:

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 118 956,00 грн. (придбання:
посуд  –  20760,00   грн.;  миючих,  господарських  засобів  та  лампочок  –  24878,00  грн.,
господарського  інвентарю  –  1870,00  грн.,  пилосмоків  –  27000,00  грн.,  діелектричних
килимів -1350,00 грн., захисних ролетів – 23473,00 грн., бухгалтерських бланків – 650,00
грн., канцелярських товарів – 4723,00 грн., Token для ПЗ «Медок» - 2895,00 грн., матеріали



для ремонту вузла обліку електроенергії – 1610,00 грн., підписка на періодичні видання на
2020 рік – 9747,00 грн.)

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 192 306,00 грн. (атестація робочих
місць  кухарів  –  4252,00  грн.,  лабораторні  профілактичні  виміри  характеристик
електрообладнання  –  4 700,0  грн.,  технічне  обслуговування  електрообладнання  та
електроустановок  –  8000,00 грн.,  обслуговування  пожежної  сигналізації  –  6564,00 грн.,
перезарядка вогнегасників  –  1440,00 грн,  заправка  картриджа –  1500,00 грн.,  поточний
ремонт  системи  гарячого  водопостачання  –  5947,00  грн.,  дератизація  та  дезінсекція  –
906,00  грн.,  медичні  огляди  –  5622,00  грн.,  лабораторні  дослідження  -2271,00  грн.,
доставка  періодичних  видань  108,00  грн.,  послуги  зв’язку  –  1538,00  грн.,  ПЗ  «ЗУП» -
2240,00 грн., ПЗ «Медок» - 2530,00 грн., монтаж вузла обліку електроенергії – 7960,00 грн.,
встановлення блискавкозахисту – 136728,00 грн.)

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 6270,00 грн.

    - по коду 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 4892,00 грн.
(вивіз ТПВ).

    - по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» на 4388,00 грн. (гігієнічне навчання працівників)

3.1.3. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського  комунального  ЗДО  (ясла-садок)  №3)  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на 199 089,00 грн., в тому числі по кодам видатків:

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 73687,00 грн. (придбання:
посуд  –  2400,00   грн.;  миючих  та  господарських  засобів  –  26 737,00  грн.,  ремонтні
матеріали  для  електроплити  –  6000,00  грн,  електрообладнання  –  700,00  грн.,
електром’ясорубка – 4000,00 грн., морозильна камера – 4000,00 грн., радіатор опалення –
2000,00 грн., тонометр медичний -500,00 грн., насос циркуляційний для системи опалення
–  3300,00  грн.,  насос  циркуляційний  для  гарячого  водопостачання  –  3550,00  грн.,
канцелярських товарів – 3290,00 грн., протигази – 3960,00 грн., Token для ПЗ «Медок» -
2895,00 грн., підписка на періодичні видання на 2020 рік – 10355,00 грн.)

-  по  коду  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  111 295,00 грн.  (доставка
періодичних видань 78,00 грн., послуги зв’язку – 1278,00 грн., технічне обслуговування
електрообладнання та електроустановок – 8000,00 грн., лабораторні профілактичні виміри
характеристик  електрообладнання  –  4 680,0  грн.,  заправка  картриджа  –  900,00  грн.,
лабораторні  дослідження  -  6095,00 грн.,  медичні  огляди  –  5166,00 грн.,  дератизація  та
дезінсекція  –  551,00  грн.,  атестація  робочих  місць  кухарів  –  3252,00  грн.,  перезарядка
вогнегасників  –  1980,00 грн.,  обслуговування  пожежної  сигналізації  –  5100,00 грн.,  ПЗ
«Медок» - 2530,00 грн., встановлення блискавкозахисту – 71685,00 грн.)

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 4740,00 грн.

    - по коду 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 5504,00 грн.
(вивіз ТПВ).

    - по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» на 3863,00 грн. (гігієнічне навчання працівників).



3.1.4. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського  комунального  ЗДО  (ясла-садок)  №4)  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на 395 201,00 грн., в тому числі по кодам видатків:

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 146358,00 грн. (придбання:
посуду  –  52890,00  грн.;  миючих,  господарських  засобів  та  інвентарю – 30506,00 грн.,
канцелярських товарів – 3290,00 грн., халатів – 7000,00 грн., бактерицидних ламп – 9000,00
грн., вогнегасників – 2000,00 грн., протигазів – 25 080,00 грн., Token для ПЗ «Медок» -
2895,00 грн., підписка на періодичні видання на 2020 рік – 13 697,00 грн.)

-  по  коду  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  226  590,00 грн.  (доставка
періодичних видань 92,00 грн., послуги зв’язку – 1105,00 грн., дератизація та дезінсекція –
553,00 грн.,  лабораторні  дослідження  -  5531,00 грн.,  лабораторні  профілактичні  виміри
характеристик  електрообладнання  –  4 689,00  грн.,  технічне  обслуговування
електрообладнання  та  електроустановок  –  8000,00  грн.,  перезарядка  вогнегасників  –
2340,00  грн.,  повірка  ваг  –  1890,00  грн.,  заправка  картриджа  –  3000,00  грн.,  атестація
робочих місць кухарів – 4 878,00 грн., ПЗ «Медок» - 2530,00 грн., медичні огляди – 5328,00
грн.,  встановлення  блискавкозахисту  –  182654,00  грн.,  придбання  ПЗ  для  ноутбука  –
4000,00 грн.)

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 7230,00 грн.

    - по коду 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 6971,00 грн.
(вивіз ТПВ).

    - по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» на  8052,00 грн. (гігієнічне навчання працівників-6024,00 грн., курси
«Публічні закупівлі» - 1200,00 грн., курси цивільного захисту – 828,00 грн.)

3.1.5. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського  комунального  ЗДО  (ясла-садок)  №7)  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на 311 098,00 грн., в тому числі по кодам видатків:

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 118153,00 грн. (придбання:
посуду – 41320,00  грн.; миючих, господарських засобів – 32349,00 грн., праски – 2800,00
грн., канцелярських товарів – 2850,00 грн., халатів – 11000,00 грн., протипожежних масок –
11400,00 грн., протипожежні рукава – 1200,00 грн., Token для ПЗ «Медок» - 2895,00 грн.,
підписка на періодичні видання на 2020 рік – 12339,00 грн.)

-  по  коду  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  175103,00 грн.  (доставка
періодичних видань 169,00 грн., послуги зв’язку – 932,00 грн., дератизація та дезінсекція –
435,00 грн.,  лабораторні  дослідження  -  4879,00 грн.,  лабораторні  профілактичні  виміри
характеристик  електрообладнання  –  5180,00  грн.,  технічне  обслуговування
електрообладнання  та  електроустановок  –  9600,00  грн.,  обслуговування  пожежної
сигналізації – 7152,00 грн., перезарядка вогнегасників – 2700,00 грн., атестація робочих
місць кухарів – 3252,00 грн., ПЗ «Медок» - 2530,00 грн., медичні огляди – 3294,00 грн.,
встановлення блискавкозахисту – 134980,00 грн.)

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 7470,00 грн.

    - по коду 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 5002,00 грн.
(вивіз ТПВ).



    - по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» на 5370,00 грн. (гігієнічне навчання працівників)

3.1.6. Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Комунального  ЗДО  (ясла-садок)  селища  Донець)  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на 261 755,00 грн., в тому числі по кодам видатків:

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 49307,00 грн. (придбання:
посуду  –  3619,00   грн.;  миючих,  господарських  засобів  та  ламп  енергозберігаючих  –
8304,00 грн., рушників – 2250,00 грн., меблів для харчоблоку – 9673,00 грн., лічильника
води  –  400,00  грн.,  праски  –  2800,00  грн.,  дверей  міжкімнатних  –  8000,00  грн.,
канцелярських товарів – 2850,00 грн., Token для ПЗ «Медок» - 2895,00 грн., підписка на
періодичні видання на 2020 рік – 8516,00 грн.)

-  по  коду  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  202989,00 грн.  (доставка
періодичних видань 92,00 грн.,  послуги зв’язку – 932,00 грн., обслуговування пожежної
сигналізації  –  5976,00  грн.,  дератизація  та  дезінсекція  –  1178,00  грн.,  лабораторні
дослідження  -  2311,00  грн.,  лабораторні  профілактичні  виміри  характеристик
електрообладнання – 4865,00 грн., державна повірка газового сигналізатора та коректору
газу – 2380,00 грн., перевірка димоходів і вентиляційних каналів – 700,00 грн., технічне
обслуговування електрообладнання – 8000,00 грн.,  перезарядка вогнегасників  –  1000,00
грн., атестація робочих місць кухарів – 3252,00 грн., ПЗ «Медок» - 2530,00 грн., медичні
огляди  –  4493,00  грн.,  технічне  обслуговування  газового  обладнання  –  12939,00  грн.,
встановлення блискавкозахисту – 152341,00 грн.)

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 5700,00 грн.

    - по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку» на 3759,00 грн. (гігієнічне навчання працівників – 3209,00 грн., курси
опалювачів – 550,00 грн.)

3.1.7. Внести зміни по КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (кошторис КП КЗ «Про внесення змін доСлобожанський
селищний Палац культури») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 23148,00 грн.
по  коду  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  (придбання  костюмів  –
9948,00 грн., придбання профлиста для ремонту вікон клубу с. Донець – 13200,00 грн.)

3.1.8. Внести зміни по КПК 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів
житлово-комунального  господарства»  шляхом  збільшення  бюджетних  асигнувань  на
12700,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (профілактичні
виміри в електроустановках – 4700,00 грн., технічне обслуговування електроустановок –
8000,00 грн.)

3.1.9. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» шляхом
збільшення бюджетних асигнувань на 11990,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» (профілактичні виміри в електроустановках – 3990,00 грн., технічне
обслуговування електроустановок – 8000,00 грн.)

3.1.10. Внести  зміни  по  КПК  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»
(кошторис КП «Про внесення змін доКомунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 423129,00
грн. по коду видатків 2610 «Субсидії  та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)»  (заробітна  плата  з  нарахуваннями  –  142813,00  грн.,  електроенергія
вуличного освітлення – 13524,00 грн., послуги з чищення доріг від снігу – 50000,00 грн.,



матеріали – 67101,00 грн.,  розробка схеми організації  дорожнього руху на дорогах смт.
Слобожанське – 115107,00 грн., корисно-суспільні роботи – 34584,00 грн.)

3.1.11. Внести  зміни  по  КПК  0119800  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному
бюджету  на  виконання  програми  соціально-економічного  розвитку  регіонів»  шляхом
збільшення  бюджетних  асигнувань  на  25000,00  грн.  по  коду  видатків  2620  «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції державному
бюджету  з  селищного  бюджету  на  виконання  Програми  розвитку  цивільного  захисту
(цивільної  оборони)  на  2020-2021  роки  для  фінансування  Зміївського  РВ  ГУ  ДСНС
України в Харківській області на придбання паливо-мастильних матеріалів)

3.2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – бюджету розвитку
шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 318 812,00 грн., а саме:

3.2.1.  Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського  комунального  ЗДО  (ясла-садок)  №1)  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на  16 600,00 грн., по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового  користування»  (придбання:  холодильник  –  10000,00  грн.,  стелаж  для
зберігання посуду – 6600,00 грн.)

3.2.2.  Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського  комунального  ЗДО  (ясла-садок)  №4)  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на  60 000,00 грн., по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового  користування»  (придбання:  електром’ясорубки  –  15000,00  грн.,
холодильників – 30000,00 грн., ноутбуку – 15000,00 грн.)

3.2.3.  Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Слобожанського  комунального  ЗДО  (ясла-садок)  №7)  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на  82 300,00 грн., по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування»  (придбання:  стелажів  для  зберігання  посуду  –  13200,00
грн., килиму – 15000,00 грн., електром’ясорубки – 14100,00 грн., зонт витяжний 18400,00
грн., вентилятор – 21600,00 грн.)

3.2.4.  Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  (кошторис
Комунального  ЗДО  (ясла-садок)  селища  Донець)  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на  31 800,00 грн., по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового  користування»  (придбання:  двері  запасного  виходу  –  12000,00  грн.,
килимів – 19800,00 грн.)

3.2.5. Внести зміни по КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (кошторис КП КЗ «Про внесення змін доСлобожанський
селищний Палац культури») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 30690,00 грн.
по  коду  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового  користування»
(придбання акустичної системи)

3.2.6. Внести  зміни  по  КПК  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»
(кошторис КП «Про внесення змін доКомунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  49300,00
грн.  по  коду  видатків  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)» (придбання дитячого майданчика для улаштування біля буд. №17 по вул.
Лермонтова.)



3.2.7. Внести  зміни  по  КПК  0117330  «Реконструкція,  будівництво  інших  об’єктів
комунальної власності» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 48122,00 грн. в тому
числі кодам видатків:

- 3122  «Капітальне  будівництво  (придбання)  інших  об’єктів»  на  28422,00  грн.
(виготовлення  проектно-кошторисної  документації  будівництва  громадського  туалету  у
центральному парку смт. Слобожанське)

- 3142  «Реконструкція  та  реставрація  інших  об’єктів»  на  19700,00  грн.  (виготовлення
проектно-кошторисної  документації  по  об’єкту:  «Реконструкція  шляхом  технічного
переоснащення  в’їзних  знаків  з  влаштуванням  їх  освітлення  з  використанням
поновлюваних джерел енергії у смт. Слобожанське і с. Донець).

4. Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету (екологічний податок),
який склався на 01.01.2020 року у сумі 2 907 600,00 грн., а саме:

4.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом збільшення
бюджетних асигнувань на 2 907 600,00 грн., а саме: 

4.1.1.  Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1069400,00 грн., в тому числі по
кодам видатків:

-  по  коду  3132  «Капітальний  ремонт  інших  об’єктів»  на  39700,00  грн.  (виготовлення
проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт звичайних та лугових
газонів  в  зелених  зонах  смт.  Слобожанське  з  виконанням  заходів  щодо  запобігання
інтродукції  та  поширення  чужорідних  видів  рослин  (амброзії  та  інших  карантинних
рослин))

-  по  коду  3142  «Реконструкція  та  реставрація  інших  об’єктів»  на  1029700,00  грн.
(виготовлення  проектно-кошторисної  документації  по  об’єктам:  «Реконструкція  зеленої
зони  рекреації  з  влаштуванням  газонів  біля  школи  у  с.  Донець»  -  47500,00  грн.,
«Реконструкція захисної зеленої зони рекреації та відпочинку з влаштуванням місць для
відпочинку  біля  водойми  с.  Донець»  -  49700,00  грн.,  «Реконструкція  водойми  з
поліпшенням  її  технічного  стану  та  благоустрою  у  с.  Донець»  -  198000,00  грн.,
«Реконструкція  ливневого  каналу  для  відводу  дощових  вод  вздовж  вул.  Спортивна,  як
частини  системи  каналізації  у  смт.  Слобожанське»  -  172000,00  грн,  «Реконструкція
дощової (ливневої) каналізації, як частини системи роздільної каналізації по в’їздах з вул.
Енергетиків  до  гаражів (господарський двір  №1)  у смт.  Слобожанське» -  45900,00 грн,
«Реконструкція дощової (ливневої) каналізації, як частини системи роздільної каналізації
по  вул.  Енергетиків  у  смт.  Слобожанське»  -  47000,00  грн,  «Реконструкція  дощової
(ливневої)  каналізації,  як  частини  системи  роздільної  каналізації  по  в’їздах  з  вул.
Пушкінська до гаражів (господарський двір №2,3) у смт. Слобожанське» - 45000,00 грн,
«Реконструкція дощової (ливневої) каналізації, як частини системи роздільної каналізації
по вул. С. Закори у смт. Слобожанське» - 45700,00 грн, «Реконструкція дощової (ливневої)
каналізації,  як  частини  системи  роздільної  каналізації  по  вул.  Комунальній  у  смт.
Слобожанське» - 45300,00 грн; «Реконструкція дощової (ливневої) каналізації, як частини
системи роздільної каналізації у смт. Слобожанське по вулицях: вул. Шевченка – 43700,00
грн.,  вул.  Горького  –  38500,00  грн.,  вул.  Я.  Мудрого  –  39900,00  грн.,  вул.  Культури  –
34700,00 грн., вул. Миру – 34700,00 грн., вул. Дружби – 49500,00 грн., вул Ціолковського –
47700,00 грн., вул. Ломоносова 44900,00 грн.»)



4.1.2.  Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних
ресурсів» (кошторис КП «Про внесення змін доКомунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на
1838200,00 грн., по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)»  (виготовлення  проектно-кошторисної  документації  по  об’єктах:
«Реконструкція  паркової  зеленої  зони  рекреації  і  відпочинку  з  влаштуванням  системи
поливу  у  смт.  Слобожанське»  -  49700,00  грн.,  «Реконструкція  захисної  зеленої  зони
рекреації  і  відпочинку  «Березовий  гай»  з  влаштуванням  системи  поливу  у  смт.
Слобожанське»  -  49300,00  грн.,  «Реконструкція  захисної  зеленої  зони  рекреації  вздовж
дороги від Балаклійського шосе до вул. Енергетиків у смт. Слобожанське» - 47300,00 грн.,
«Реконструкція захисної зеленої лісопаркової зони з влаштуванням місць для відпочинку
смт. Слобожанське» - 47700,00 грн.,  «Реконструкція зелених насаджень з улаштуванням
газонів  вздовж  вул.  С.  Закори  у  смт.  Слобожанське»  -  27700,00  грн.,  «Реконструкція
зелених насаджень з улаштуванням газонів вздовж вул. Дружби у смт. Слобожанське» -
27900,00  грн.,  «Реконструкція  зелених  насаджень  з  використанням  їх  рекреаційних
можливостей у кварталах смт. Слобожанське»: №11- 39700,00 грн., №12 - 48700,00 грн.,
№13 – 49700,00 грн., №14 – 47000,00 грн., №16 – 47900,00 грн., «Реконструкція зелених
насаджень  з  використанням  їх  рекреаційних  можливостей  на  території,  прилеглої  до
центру розвитку дитячої творчості (колишній ДНЗ №6) у смт. Слобожанське» - 49300,00
грн.,  виконання  робіт  по  об’єкту  «Реконструкція  захисної  зеленої  зони  зі  створенням
лісосмуги по периметру полігону ТПВ у смт. Слобожанське» - 1287000,00 грн., технічний
нагляд по об’єкту – 19300,00 грн.

5. Відповідно до наведеного у п.  п.  3.1.8.,  3.2.7.  внести зміни до заходів  на 2020 рік,  які
додаються  до  Програми  розвитку  житлово-комунального  господарства  Комсомольської
селищної ради на 2020-2022 роки.

6. Відповідно до наведеного у п. п. 3.1.9.,  3.1.10. внести зміни до заходів на 2020 рік, які

додаються  до  Програми  розвитку енергозбереження  та  благоустрою  територій  населених
пунктів Комсомольської селищної ради на 2020-2021 роки

Головний бухгалтер                                   Наталія БАРДАКОВА


