
Супровідна записка до рішення LXXІIІ сесії VII скликання Комсомольської 

селищної ради від 11 червня 2020 р. № 1286 -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 - 

травень 2020 року, шляхом збільшення надходжень на 90 998,00 грн., в тому числі по кодам 

надходжень: 

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

90998,00 грн. 

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

79 580,00 грн. по коду надходжень 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» для 

співфінансування міні-проектів переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку 

територіальних громад «Разом в майбутнє». 

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

асигнувань на 52 298,00,00 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 23 430,00 грн., по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» (придбання світильників для приміщень виконкому – 17 550,00 грн., придбання 

роутеру – 5 880,00 грн.) 

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

ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 2 240,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 560,00 грн. (придбання 

термометру для духової шафи); 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1 680,00 грн. (послуги зв’язку – 

780,00 грн., заправка картриджів – 900,00 грн.). 

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

ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 15 496,00 грн. по коду видатків 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (послуги зв’язку – 300,00 грн., ремонт холодильних 

шаф – 15 196,00 грн.). 

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

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 728,00 

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

роутеру). 

3.5. Внести зміни по КПК 0115032 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

фізкультурно-спортивних товариств» (Кошторис ДЮСШ)  шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 10 404,00 грн., по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (поїздка на турнір з футболу до Болгарії). 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 38 700,00 грн., а саме: 

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

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 



38700,00 грн. по коду видатків 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (виконання 

проектних робіт з розробки проектно-кошторисної документації з капітального ремонту 

внутрішніх електромереж будівлі колишнього ЗДО №6 в с. Слобожанське). 

5. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 79 580,00 грн. (співфінансування міні-проектів переможців обласного конкурсу 

міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»), а саме: 

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

ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 3 680,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 1 683,00 грн. 

(придбання складових для комп’ютеру); 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1 997,00 грн. (придбання ПЗ) 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 75 900,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 40 657,00 грн. 

(придбання гумової плитки – 36 720,00 грню, придбання бордюру – 3 937,00 грн.); 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 35 243,00 грн. (доставка 

спортивно-гімнастичного комплексу – 1600,00 грн., встановлення 

спортивно-гімнастичного комплексу – 9 269,00 грн., укладка гумової плитки та бордюру 

– 24374,00 грн.). 

6. Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 283 213,00 грн. по коду надходжень 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(співфінансування міні-проектів переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку 

територіальних громад «Разом в майбутнє».) 

7. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – бюджету розвитку шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 283 213,00 грн., а саме: 

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

ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 101 613,00 грн., по коду видатків 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання 

інтерактивної підлоги – 59 000,00 грн., придбання інтерактивного LCD-екрану – 35 000,00 

грн., придбання комп’ютеру – 7 613,00 грн.) 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 181 600,00 грн., по коду видатків 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання 

спортивно-гімнастичного комплексу STREET WORKOUT – 20 814,00 грн., придбання 

рукоходу подвійного різнорівневого STREET WORKOUT – 11 286,00 грн., придбання 

модульного скейт-парку – 149 500,00 грн.). 

8. Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету (екологічного податку), який 

склався станом на 01.01 2020 року, у сумі 49 500,00 грн., а саме: 

8.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 49 500,00 грн., а саме: 

8.1.1. Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 49 500,00 грн. по коду 

видатків 3142 «Реконструкція та реставрація  інших об’єктів» (виготовлення 

проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція ливневого (зливного) 



колектору для відводу дощових вод вздовж вул. Енергетиків, як частини системи 

роздільної каналізації у селищі Слобожанське). 

9. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом перекиду бюджетних 

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

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

ЗДО №1), а саме: 

Зменшити коди видатків (економія за січень-квітень 2020 року): 

- Код 2230 «Продукти харчування» на 99 418,00 грн.; 

- Код 2271 «Оплата теплопостачання» на 106 031,00 грн.; 

- Код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 4 644,00 грн. 

Збільшити коди видатків: 

- Код 2111 «Заробітна плата» на 170 471,00 грн. 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 39 622,00 грн. 

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

ЗДО №3), а саме: 

Зменшити коди видатків (економія за січень-квітень 2020 року): 

- Код 2230 «Продукти харчування» на 53 540,00 грн.; 

- Код 2271 «Оплата теплопостачання» на 48 811,00 грн.; 

- Код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 3 804,00 грн. 

Збільшити коди видатків: 

- Код 2111 «Заробітна плата» на 87 013,00 грн. 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 19 142,00 грн. 

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

ЗДО №4), а саме: 

Зменшити коди видатків (економія за січень-квітень 2020 року): 

- Код 2230 «Продукти харчування» на 77 000,00 грн.; 

- Код 2271 «Оплата теплопостачання» на 91 230,00 грн.; 

- Код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 4 359,00 грн. 

Збільшити коди видатків: 

- Код 2111 «Заробітна плата» на 141 467,00 грн. 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 31 122,00 грн. 

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

ЗДО №7), а саме: 

Зменшити коди видатків (економія за січень-квітень 2020 року): 

- Код 2230 «Продукти харчування» на 52 000,00 грн.; 

- Код 2271 «Оплата теплопостачання» на 93 881,00 грн.; 

- Код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 5 392,00 грн. 



Збільшити коди видатків: 

- Код 2111 «Заробітна плата» на 123 995,00 грн. 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 27 278,00 грн. 

9.5. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис ЗДО с. Донець), а 

саме: 

Зменшити коди видатків (економія за січень-квітень 2020 року): 

- Код 2230 «Продукти харчування» на 24 900,00 грн.; 

- Код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 4 126,00 грн.; 

- Код 2274 «Оплата природного газу» на 15 003,00грн. 

Збільшити коди видатків: 

- Код 2111 «Заробітна плата» на 36 090,00 грн. 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 7 939,00 грн. 

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів» (Кошторис КП КЗ «Слобожанський Палац 

культури»), а саме: 

Зменшити коди видатків (економія за травень 2020 року): 

- Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 10 200,00 грн.; 

- Код 2271 «Оплата теплопостачання» на 69 600,00 грн.; 

- Код 2273 «Оплата електроенергії» на 52 000,00 грн. 

Збільшити коди видатків: 

- Код 2111 «Заробітна плата» на 131 800,00 грн. 

10. Відповідно до наведеного у п. п. 3.4., 4.1. внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються до 

Програми розвитку житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради на 

2020-2022 роки. 

11. Відповідно до наведеного у п. п. 5.2., 7.2. 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 

12. Відповідно до наведеного у п. п. 8.1.1. внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються до 

Довгострокової програми природо-охоронних заходів Комсомольської селищної ради на 

2020-2024 р.р. 

13. Відповідно до наведеного у п. п. 3.5., внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються до 

Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 

2020-2024 роки. 

14. Відповідно до наведеного у п. п. 9,1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6. внести зміни у додаток №6, який 

додається до рішення LXV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 19 грудня 2019 

року № 1121- VII. 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


