
Супровідна записка до рішення LXX сесії VII скликання Комсомольської 

селищної ради від 23 квітня 2020 р. № 1226-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. Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету, за підсумками роботи за 

перший квартал 2020 року, шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 500 033,00 грн., 

а саме: 

1.1. Збільшити коди надходжень на 600 553,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- по коду 11020200 на 12 973,00 грн.; 

- по коду 13010200 на 668,00 грн.; 

- по коду 13030100 на 5 489,00 грн.; 

- по коду 14021900 на 3 346,00 грн.; 

- по коду 14031900 на 10 819,00 грн.; 

- по коду 21081100 на 340,00 грн.; 

- по коду 22090100 на 17,00 грн.; 

- по коду 22090400 на 671,00 грн.; 

- по коду 24060300 на 112 335,00 грн.; 

- по коду 21050000 на 453 895,00 грн.; 

1.2. Зменшити коди надходжень на 100 520,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- по коду 18010100 на 229,00 грн.; 

- по коду 18010200 на 12 912,00 грн.; 

- по коду 18010300 на 37 866,00 грн.; 

- по коду 18010900 на 49 513,00 грн.; 

2. Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету шляхом збільшення 

надходжень на 54 500,00 грн. по коду надходжень 41051200 «Субвенція з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету». 

3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 461 122,00 грн., 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» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 896,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» (послуги з обробки даних); 



3.2. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис 

Слобожанського ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 2 120,00 

грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 720,00 грн. 

- по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» на 1 400,00 грн. (навчання з питань цивільного 

захисту – 800,00 грн.; навчання з питань пожежної безпеки – 600,00 грн.) 

3.3. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис 

Слобожанського ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 199 998,00  

грн. (встановлення системи пожежної сигналізації). 

3.4. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис 

Слобожанського ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 36 573,00 

грн., в тому числі по кодам видатків:  

- по коду 2111 «Заробітна плата» - 30 544,00 грн. (підтримка осіб з особливими 

освітніми потребами); 

- по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5 956,00 грн. 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 73,00 грн. (додаткові кошти 

на послуги зв’язку). 

3.5. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис ЗДО с. 

Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 2 890,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 540,00 грн. 

- по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» на 2 350,00 грн. (навчання на курсах «Публічні 

закупівлі» – 1 650,00 грн.; навчання з питань цивільного захисту – 300,00 грн.; 

навчання з питань пожежної безпеки – 400,00 грн.) 

3.6. Внести зміни по КПК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» (Кошторис КП «Донець») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

192145,00 грн., по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (фінансова допомога на безповоротній основі на виплату 

заробітної плати з нарахуваннями за грудень 2019 року – 78 518,00 грн.; за січень 

2020 року – 113 627,00 грн.). 

3.7. Внести зміни по КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на  26500,00 грн., по коду видатків 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції з 

селищного бюджету районному бюджету, а саме 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 лютий окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом у Зміївському районі на 2020 рік – 6 500,00 грн.; на 

виконання Комплексної районної Програми «Здоров’я жителів Зміївщини» для 

фінансування КНП «Слобожанська районна лікарня» на придбання хімреактивів, 

розхідних матеріалів, паперу для ЕКГ, тестів, лабораторного скла, картриджів, які 

допоможуть при обстеженні пацієнтів у тому числі із підозрою на коронавірусну 

інфекцію (COVID-19) – 20 000,00 грн.). 



4. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – бюджету розвитку 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 93 411,00 грн., а саме: 

4.1. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис 

Слобожанського ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 18 000,00 

грн. по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування». 

4.2. Внести зміни по КПК 0116011 «Капітальний ремонт житлового фонду» (Кошторис 

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 35 411,00 грн. по 

коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  

(придбання матеріалів для капітального ремонту внутрішньобудівних електрирчних 

мереж житлового будинку по вул. С. Закори, 32 (№88) в смт. Слобожанське). 

4.3. Внести зміни по КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 40 000,00 грн., по коду видатків 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання 

субвенції з селищного бюджету районному бюджету на виконання Комплексної 

районної Програми «Здоров’я жителів Зміївщини» для фінансування КНП 

«Слобожанська районна лікарня» на придбання кисневого концентратора, який може 

бути використаний для лікування хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19)). 

5. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом перекиду 

затверджених бюджетних асигнувань в межах КПК та з коду на код, а саме: 

5.1. 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: 

5.1.1. Зменшити коди видатків на 532 626,00 грн., в тому числі: 

- код 2111 «Заробітна плата» на 436 578,00 грн. (економія з початку року) 

- код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 96 048,00 грн. (економія з початку року) 

5.2. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис 

Слобожанського ЗДО №1), а саме: 

5.2.1. Збільшити коди видатків на 118 308,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- код 2111 «Заробітна плата» на 91 236,00 грн. (матеріальна допомога на 

оздоровлення у розмірі посадового окладу) 

- код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 27 072,00 грн.  

5.2.2. Зменшити код видатків 2271 «Оплата теплопостачання» на 7 000,00 грн. 

(економія з початку року) 

5.3. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис 

Слобожанського ЗДО №3), а саме: 

5.3.1. Збільшити коди видатків на 86 204,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- код 2111 «Заробітна плата» на 70 659,00 грн. (матеріальна допомога на 

оздоровлення у розмірі посадового окладу) 

- код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 15 545,00 грн.  

5.4. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис 

Слобожанського ЗДО №4), а саме: 



5.4.1. Збільшити коди видатків на 129 418,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- код 2111 «Заробітна плата» на 106 080,00 грн. (матеріальна допомога на 

оздоровлення у розмірі посадового окладу) 

- код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 23 338,00 грн.  

5.5. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис 

Слобожанського ЗДО №7), а саме: 

5.5.1. Збільшити коди видатків на 145 157,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- код 2111 «Заробітна плата» на 118 981,00 грн. (матеріальна допомога на 

оздоровлення у розмірі посадового окладу) 

- код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 26 176,00 грн.  

5.6. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис ЗДО с. 

Донець), а саме: 

5.6.1. Збільшити коди видатків на 60 539,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- код 2111 «Заробітна плата» на 49 622,00 грн. (матеріальна допомога на 

оздоровлення у розмірі посадового окладу) 

- код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 10 917,00 грн.  

6. Відповідно до наведеного у п. п. 3.6, 4.2 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. 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


