
Супровідна записка до рішення LXXIІ сесії VII скликання Комсомольської 

селищної ради від 28 травня 2020 р. № 1261-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 734 264,00 грн., а саме: 

1.1. Збільшити коди надходжень на 976 418,00 грн., в тому числі по кодам: 

- По коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів» на 137 963,00 грн.; 

- По коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 501 751,00 грн.; 

- По коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на 105 243,00 грн.; 

- По коду 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» 

на 231 461,00 грн.  

1.2. Зменшити коди надходжень на 242 154,00 грн., в тому числі по кодам: 

- По коду 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» на 

4 640,00 грн.; 

- По коду 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на 

12 623,00 грн.; 

- По коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 168 759,00 грн.; 

- По коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 708,00 грн.; 

- По коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 55 424,00 грн.   

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

бюджетних асигнувань на 659 580,00 грн., а саме: 

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

Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 11 765,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 7 880,00 грн. (послуги з 

розрахунку екологічного податку); 

- По коду 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 3 885,00 грн. (вивіз ТПВ). 

2.2. 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 236 955,00 

грн., по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 



організаціям)» (надання фінансової допомоги на безповоротній основі КП «Донець» на 

виплату заборгованості по заробітній платі за лютий-березень 2020 року). 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 49 980,00 грн., по коду видатків 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» (придбання елементів огорожі в комплекті зі 

стовпчиками). 

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

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

138480,00 грн., по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (придбання металевих контейнерів – 88500,00 грн., 

придбання елементів огорожі в комплекті зі стовпчиками – 49 980,00 грн.) 

2.5. Внести зміни по КПК 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

100 000,00 грн., по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

(аналітично-технологічне обстеження систем водопостачання сел. Донець Зміївського 

району Харківської області – 30 000,00 грн.; проведення інструментально-лабораторних 

робіт з аналізу якості води систем водопостачання сел. Донець Зміївського району 

Харківської області – 25 000,00 грн.; розробка пропозицій з оптимізації систем 

водопостачання сел. Донець Зміївського району Харківської області – 45 000,00 грн.). 

2.6. Внести зміни по КПК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 120 000,00 грн., по 

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

віднесені до заходів розвитку» (проведення дослідження соціально-економічного рівня 

Слобожанської селищної ради Зміївського району Харківської області – 25 000,00 грн; 

проведення обстежень екологічного стану території Слобожанської селищної ради 

Зміївського району Харківської області – 20 000,00 грн; обстеження стану розвитку 

інфраструктури Слобожанської селищної ради Зміївського району Харківської області 

(дорожня система і транспорт; енергетичний сектор; системи електропостачання та 

освітлення; системи водопостачання та водовідведення) – 45 000,00 грн; розробка 

Плану соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної ради Зміївського 

району Харківської області на період до 2025 року – 30 000,00 грн;). 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 2 400,00 грн., по коду видатків 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції 

районному бюджету з селищного бюджету на виконання Програми компенсації 

перевізникам за пільговий проїзд окремих громадян автомобільним транспортом у 

Зміївському районі на 2020 рік, на співфінансування компенсаційних виплат 

автоперевізникам за пільговий проїзд за березень окремих категорій громадян 

автомобільним транспортом у Зміївському районі на 2020 рік). 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 74 684,00 грн., а саме: 

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

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

(Кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 43 

500,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (придбання матеріалів для капітального ремонту водостічних систем 

житлових будинків КП «Комунальник»). 



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

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

31184,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (придбання косарки ротаційної). 

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

затверджених бюджетних асигнувань в межах КПК та кодів видатків, а саме: 

4.1. 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», зменшити коди 

видатків на 176 518,00 грн., а саме: 

- Код 2111 «Заробітна плата» на 144 685,00 грн. (економія з початку року); 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 31833,00 грн. 

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

Слобожанський ЗДО №1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 26 007,00 

грн., в тому числі по кодам видатків: 

- По коду 2111 «Заробітна плата» на 21 317,00 грн. (заробітна плата уповноваженій 

особі з публічних закупівель); 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 4 690,00 грн. 

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

Слобожанський ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 27 239,00 

грн., в тому числі по кодам видатків: 

- По коду 2111 «Заробітна плата» на 22 327,00 грн. (заробітна плата уповноваженій 

особі з публічних закупівель); 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 4 912,00 грн. 

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

Слобожанський ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 32 268,00 

грн., в тому числі по кодам видатків: 

- По коду 2111 «Заробітна плата» на 26 448,00 грн. (заробітна плата уповноваженій 

особі з публічних закупівель – 19 956,00 грн., матеріальна допомога на 

оздоровлення – 6 492,00 грн.); 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 5 820,00 грн. 

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

Слобожанський ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 17 723,00 

грн., в тому числі по кодам видатків: 

- По коду 2111 «Заробітна плата» на 14527,00 грн. (заробітна плата уповноваженій 

особі з публічних закупівель); 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 3 196,00 грн. 

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

Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 26 257,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 



- По коду 2111 «Заробітна плата» на 21522,00 грн. (заробітна плата уповноваженій 

особі з публічних закупівель – 18 318,00 грн., матеріальна допомога на 

оздоровлення – 3 204,00 грн.); 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 4 735,00 грн. 

4.7. Внести зміни по КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» (Кошторис КПКЗ 

«Слобожанський селищний Палац культури») шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 17 744,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- По коду 2111 «Заробітна плата» на 14544,00 грн. (заробітна плата уповноваженій 

особі з публічних закупівель); 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 3 200,00 грн. 

4.8. Внести зміни по КПК 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 29 

280,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- По коду 2111 «Заробітна плата» на 24 000,00 грн. (заробітна плата сторожам 

колишнього ЗДО №6); 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 5 280,00 грн. 

5. Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який склався станом на 

01.01.2020 року, у сумі 69 797,00 грн., а саме: 

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

Слобожанський ЗДО №1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 17 340,00 

грн., по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 

матеріалів для проведення протиепідемічних заходів на період карантину). 

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

Слобожанський ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 7 984,00 грн., 

по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 

матеріалів для проведення протиепідемічних заходів на період карантину). 

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

Слобожанський ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 13 983,00 

грн., по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 

матеріалів для проведення протиепідемічних заходів на період карантину). 

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

Слобожанський ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 22 506,00 

грн., по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 

матеріалів для проведення протиепідемічних заходів на період карантину). 

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

Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 7 984,00 грн., по коду видатків 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання матеріалів для 

проведення протиепідемічних заходів на період карантину). 

6. Відповідно до наведеного у п. п. 2.5., 3.1. внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються 

до Програми розвитку житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради 

на 2020-2022 роки. 



7. Відповідно до наведеного у п. п. 2.3., 2.4., 3.2. внести зміни до заходів на 2020 рік, які 

додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою територій населених 

пунктів Комсомольської селищної ради на 2020-2021 роки 

8. Відповідно до наведеного у п. п. 2.6. внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються до 

Програми соціально-економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2020-2024 

роки. 

9. Відповідно до наведеного у п. п. 2.2., внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються до 

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Комсомольської селищної ради 

на 2019-2020 роки. 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


