
Супровідна записка до рішення LXXI сесії VII скликання Комсомольської 

селищної ради від 19 травня 2020 р. № 1258-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 

січень - квітень 2020 року, шляхом збільшення надходжень на 326 515,00 грн. по коду 

надходжень 21050000. 

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

бюджетних асигнувань на 71 595,00 грн., а саме: 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 68 282,00 грн. (співфінансування 

заходів проектів-переможців обласного конкурсу міні проектів розвитку 

територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, а саме співфінансування міні 

проекту «Спорт у будь-який час та без обмежень з майданчиком STREET 

WORKOUT»), в тому числі по кодам видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 36 563,00 грн. 

(придбання гумової плитки та бордюрів); 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 31 719,00 грн. (послуги з 

доставки та установки, послуги з укладки гумової плитки та бордюрів.) 

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

Слобожанського ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 3313,00 

грн., (співфінансування заходів проектів-переможців обласного конкурсу міні 

проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році, а саме 

співфінансування міні проекту «Садочок – простір дружній до дитини -2»), в тому 

числі по кодам видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 1 515,00 грн. 

(придбання: колонка, мікрофони, маніпулятор «Миша», флеш-пам’ять, 

мережевий фільтр) 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1 798,00 грн. (придбання 

ПЗ) 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 254 920,00 грн., а саме: 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 163 468,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(співфінансування міні проекту «Спорт у будь-який час та без обмежень з 

майданчиком STREET WORKOUT» - 28 918,00 грн., співфінансування міні проекту 

«Створення скейт-парку – можливість підкорення нових вершин у спорті» - 

134 550,00 грн.) 

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

Слобожанського ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 91452,00 

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



користування» (придбання інтерактивної підлоги, інтерактивного екрану, придбання 

комп’ютеру). 

4. Відповідно до наведеного у п. п. 2.1, 3.1 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. 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


