
Супровідна записка до рішення LXVIIІ сесії VII скликання Комсомольської
селищної ради від 17 березня 2020 р. № 1205-VII «Про внесення змін доПро внесення змін до

рішення LXV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 19 грудня
2019 року № 1121- VII «Про внесення змін доПро 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 1 021 441,00 грн., а саме:

1.1 Внести зміни до видаткової  частини загального фонду бюджету шляхом збільшення
бюджетних асигнувань на 325 826,00 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»
шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 41 583,00 грн. по кодам видатків:

- по  коду  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  на  550,00  грн.
(захищені носії особистих ключів)

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 41 033,00 грн. (додаткові
кошти на послуги зв’язку – 5 471,00 грн., послуги з заміни лічильника – 882,00
грн., підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису
– 1 200,00 грн., обслуговування системи відеоспостереження – 33 480,00 грн.)

1.1.2. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис ЗДО
№3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 6 625,00 грн., в тому числі по
кодам видатків:

- по  коду  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  на  755,00  грн.
(матеріали на ремонт вузла обліку електроенергії)

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 3 980,00 грн. (монтаж вузла
обліку електроенергії)

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 240,00 грн.

- по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку» на 1 650,00 грн. (навчання уповноваженої особи з
публічних закупівель)

1.1.3. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис ЗДО
№4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 4 936,00 грн., в тому числі по
кодам видатків:

- по  коду  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  на  956,00  грн.
(матеріали на ремонт вузла обліку електроенергії)

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 3 980,00 грн. (монтаж вузла
обліку електроенергії)



1.1.4. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис ЗДО
№7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 20 515,00 грн., в тому числі по
кодам видатків:

- по коду 2210 «Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар» на 7 404,00 грн.
(матеріали  на  ремонт  вузла  обліку  електроенергії  –  2004грн.,  придбання
бактерицидних ламп – 5 400,00 грн.)

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 9 760,00 грн. (монтаж вузла
обліку електроенергії)

- по коду 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 3 351,00 грн. (додаткові кошти на
оплату послуг з вивозу ТПВ)

1.1.5. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис ЗДО
с. Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  4 955,00 грн., в тому
числі по кодам видатків:

- по  коду  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  на  975,00  грн.
(матеріали на ремонт вузла обліку електроенергії)

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 3 980,00 грн. (монтаж вузла
обліку електроенергії)

1.1.6. Внести  зміни  по  КПК 0116017  «Інша  діяльність,  пов’язана  з  експлуатацією
об’єктів  житлово-комунального  господарства»  шляхом  збільшення  бюджетних
асигнувань на 4 697,00 грн., в тому числі по кодам видатків:

- по  коду  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  на  717,00  грн.
(матеріали на ремонт вузла обліку електроенергії колишнього ЗДО №6)

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 3980,00 грн. (монтаж вузла
обліку електроенергії колишнього ЗДО №6)

1.1.7. Внести  зміни  по  КПК  0116020  «Забезпечення  функціонування  підприємств,
установ  та  організацій,  що  виробляють,  виконують  та/або  надають  житлово-
комунальні  послуги»  (Кошторис  КП  «Про внесення змін доКомунальник»)  шляхом  збільшення
бюджетних  асигнувань  на  19  015,00 грн.,  по  коду  видатків  2610  «Субсидії  та
поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)»  (технічне
обслуговування газового обладнання (газових плит) у гуртожитках).

1.1.8. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
(Кошторис КП «Про внесення змін доКомунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на
70000,00 грн.,  по  коду  видатків  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» (придбання контейнерів металевих та
лавок).

1.1.9. Внести  зміни  по  КПК  0116071  «Відшкодування  різниці  між  розміром  ціни
(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися
рішенням  місцевого  органу  виконавчої  влади  та  органу  місцевого
самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво
(надання)» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 96 000,00 грн., по коду
видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені  до  заходів  розвитку»  (відшкодування  витрат  КП  «Комунальник»  за
послуги з технічного обслуговування ліфтів з січня по червень 2020 року)



1.1.10. Внести зміни по КПК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої  інфраструктури за  рахунок  коштів  місцевого бюджету» (Кошторис
КП  «Про внесення змін доКомунальник»)  шляхом  збільшення  бюджетних  асигнувань  на  51  000,00
грн.,  по  коду  видатків  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам,  організаціям)»  (придбання  бітуму  для  заливки  тріщин  в
асфальтобетонному покритті доріг).

1.1.11. Внести зміни по КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» шляхом
збільшення  бюджетних  асигнувань  на  6  500,00 грн.,  по  коду  видатків  2620
«Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»  (надання
субвенції  з  селищного  бюджету  районному  бюджету  на  виконання  Програми
компенсації  перевізникам  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян
автомобільним  транспортом  у  Зміївському  районі  на  2020  рік,  на
співфінансування компенсаційних виплат автоперевізникам за пільговий проїзд за
січень  окремих  категорій  громадян  автомобільним  транспортом  у  Зміївському
районі на 2020 рік).

1.2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – бюджету розвитку
шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 695 615,00 грн., а саме:

1.2.1. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
(Кошторис КП «Про внесення змін доКомунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на
514 915,00 грн.,  по  коду видатків  3210 «Капітальні  трансферти підприємствам
(установам,  організаціям)»  (реконструкція  вуличного  освітлення  по  вул.
Енергетиків до Балаклійського шосе у смт. Слобожанське).

1.2.2. Внести  зміни  по  КПК  0117330  «Будівництво  інших  об'єктів  комунальної
власності» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 180 700,00 грн. по коду
видатків 3142 «Реконструкція та реставрація  інших об’єктів» (роботи по об’єкту
«Реконструкція шляхом технічного переоснащення в’їзних знаків з влаштуванням
їх  освітлення  з  використанням  поновлювальних  джерел  енергії  у  смт.
Слобожанське і с. Донець» – 171 300,00 грн, технічний нагляд – 3 700,00 грн.,
авторський нагляд – 5 700,00 грн.

2. Розподілити  кошти  вільного  залишку  спеціального  фонду  бюджету,  який  склався  на
01.01.2020 року у сумі 13 053 058,00 грн., а саме:

2.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом збільшення
бюджетних асигнувань на 13 053 058,00 грн., а саме:

2.1.1. Внести  зміни  по  КПК  0118311  «Охорона  та  раціональне  використання
природних ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  7162779,00
грн., в тому числі по кодам видатків:

- по коду 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 22750,00 грн. (технічний
нагляд  -12  800,00  грн.  та  авторський  нагляд  –  9  950,00  грн.  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  звичайних  та  лугових  газонів  у  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 7 140 029,00 грн.
(роботи – 1 397 405,00 грн., технічний нагляд – 21 000,00 грн., авторський нагляд
– 9 950,00 грн. по об’єкту «Реконструкція зеленої зони рекреації з влаштуванням
газонів  біля  школи  у  с.  Донець»;  виготовлення  проектно-кошторисної



документації по об’єкту «Реконструкція зелених насаджень з використанням їх
рекреаційних  можливостей  у  с.  Благодатне  –  39300,00  грн.;  виготовлення
проектно-кошторисної  документації  по  об’єкту  «Реконструкція  дощової
(ливневої)  каналізації,  як  частини  системи  роздільної  каналізації  по  вул.
Спортивній у смт.  Слобожанське» – 49 500,00 грн.;  роботи – 1299727,00 грн.,
технічний нагляд – 19 300,00 грн., авторський нагляд – 11 700,00 грн. по об’єкту
«Реконструкція  дощової  (ливневої)  каналізації,  як  частини  системи роздільної
каналізації по в’їздах з вул. Пушкіна до гаражів (господарський двір №2, 3) у смт.
Слобожанське»; роботи – 1 390 388,00 грн., технічний нагляд -  20 500,00 грн.,
авторський нагляд – 11 700,00 грн. по об’єкту «Реконструкція дощової (ливневої)
каналізації,  як  частини  системи  роздільної  каналізації  по  в’їздах  з  вул.
Енергетиків до гаражів (господарський двір №1) у смт. Слобожанське»; роботи –
1 405 750,00 грн.,  технічний нагляд -   20 500,00 грн.,  авторський нагляд – 11
700,00 грн. по об’єкту «Реконструкція дощової (ливневої) каналізації, як частини
системи роздільної каналізації по вул. Енергетиків у смт. Слобожанське»; роботи
– 1 399 409,00 грн., технічний нагляд -  20 500,00 грн., авторський нагляд – 11
700,00 грн. по об’єкту «Реконструкція дощової (ливневої) каналізації, як частини
системи роздільної каналізації по вул. Комунальній смт. Слобожанське»)

2.1.2. Внести  зміни  по  КПК  0118311 «Охорона  та  раціональне  використання
природних  ресурсів»  (Кошторис  КП  «Про внесення змін доКомунальник»)  шляхом  збільшення
бюджетних асигнувань на  5 890 279,00 грн., в тому числі по коду видатків 3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (виготовлення
проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція захисної зеленої
зони  від  Балаклійського  шосе  до  вул.  Пушкіна  (до  Молокозаводу)  у  с.
Слобожанське – 47 700,00 грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації
по об’єкту «Реконструкція зелених насаджень з використанням їх рекреаційних
можливостей у кварталі №3 у с. Слобожанське» – 32 000,00 грн.; роботи – 474
101,00 грн., технічний нагляд -  6907,00 грн., авторський нагляд – 11 340,00 грн.
по об’єкту «Реконструкція зелених насаджень з використанням їх рекреаційних
можливостей  у  кварталі  №11  у  с.  Слобожанське»;  роботи  –  1193844,00  грн.,
технічний нагляд -  17 404,00 грн., авторський нагляд – 11340,00 грн. по об’єкту
«Реконструкція  зелених  насаджень  з  використанням  їх  рекреаційних
можливостей  у  кварталі  №12  у  с.  Слобожанське»;  роботи  –  997  612,00  грн.,
технічний нагляд -  14 600,00 грн., авторський нагляд – 11 340,00 грн. по об’єкту
«Реконструкція  зелених  насаджень  з  використанням  їх  рекреаційних
можливостей  у  кварталі  №14  у  с.  Слобожанське»;  роботи  –  813  768,00  грн.,
технічний нагляд -  11 959,00 грн., авторський нагляд – 11 340,00 грн. по об’єкту
«Реконструкція  зелених  насаджень  з  використанням  їх  рекреаційних
можливостей у кварталі  №16 у с.  Слобожанське»; роботи – 1 400 920,00 грн.,
технічний нагляд -  19 874,00 грн., авторський нагляд – 11 340,00 грн. по об’єкту
«Реконструкція  паркової  зеленої  зони  рекреації  і  відпочинку  з  влаштуванням
системи поливу у с. Слобожанське»; роботи – 779 850,00 грн., технічний нагляд -
11  700,00  грн.,  авторський  нагляд  –  11  340,00  грн.  по  об’єкту  «Реконструкція
зелених  насаджень  з  влаштуванням  газонів  вздовж  вул.  С.  Закори   у  с.
Слобожанське»)

3. Внести  зміни  до  видаткової  частини  загального  фонду  бюджету  шляхом  перекиду
затверджених бюджетних асигнувань з місяця на місяць в межах КПК та кодів видатків, 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», а саме:

- по  коду  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  зробити  перекид
коштів з січня (- 30 000,00 грн.), з лютого (- 26 700,00 грн.) на грудень (+56 700,00
грн.)

3.2. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», а саме:

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зробити перекид коштів з січня
(-38 100,00 грн.) на грудень (+38 100,00 грн.).

3.3. Внести  зміни  по  КПК  0117370  «Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку територій» (Кошторис КП «Про внесення змін доКомунальник»), а саме:

- по  коду  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)»  зробити  перекид  коштів  з  грудня  (-94 800,00  грн.)  на  січень  (+
68 100,00 грн.), на лютий (+ 26 700,00 грн.).

4. Відповідно до наведеного у п. п. 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 1.2.2 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.

5. Відповідно до наведеного у  п.  п.  1.1.8,  1.2.1  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.

6. Відповідно до наведеного у  п.  п.  2.1.1,  2.1.2  внести  зміни до заходів  на  2020 рік,  які
додаються  до  Довгострокової  програми  природо-охоронних  заходів  Комсомольської
селищної ради на 2020-2024 р.р.

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА


