
Супровідна записка до рішення LXXІХ сесії VII скликання Слобожанської селищної 

ради від 01 жовтня 2020 р. № 1398 -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 шляхом збільшення на 1 140 556,00 

грн., а саме: 

1.1. За підсумками роботи за дев’ять місяців поточного року збільшити доходну частину 

загального фонду бюджету на 154 177,00 грн. по коду надходжень 21050000 «Плата за 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів». 

1.2. За рахунок субвенції з районного бюджету збільшити доходну частину загального фонду 

бюджету на 986 379,00 грн. по коду надходжень 41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету». 

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

асигнувань на 1 140 556,00 грн., а саме: 

2.1. Внести зміни по КПК 0110191 «Проведення місцевих виборів» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 48 817,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (придбання засобів 

індивідуального захисту, безконтактних термометрів, мийних та дезінфікуючих засобів з 

метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS CoV-2). 

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

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

39900,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (демонтаж огорож, 

малих архітектурних форм і елементів благоустрою на території колишнього ЗДО №6 у смт. 

Слобожанське). 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 47 940,00 грн. по коду 

видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(монтаж огорож – 23 970,00 грн., запчастини до міні- трактору Viking BT – 23 970.00 грн.). 

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

бюджетних асигнувань на 17 520,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції з селищного бюджету на 

виконання Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом загального користування міського та приміського 

сполучення у Зміївському районі на 2020 рік, за пільговий проїзд за серпень 2020р. 

пільгових категорій населення на міжміських та приміських маршрутах). 

2.5. Внести зміни по КПК 0110191 «Проведення місцевих виборів» (Кошторис Слобожанської 

селищної територіальної виборчої комісії) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

986 379,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». 



3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом перекиду затверджених 

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

- Зменшити коди видатків на 10 000,00 грн., а саме: 

Код 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» на 5 000,00 грн.  

Код 2800 «Інші поточні видатки» на 5 000,00 грн. 

- Збільшити код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 10 000,00 грн. (оплата 

оголошень і матеріалів в газеті «Вісті Зміївщини»). 

4. Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету (екологічний податок), який 

склався станом на 01.01.2020 року у сумі 12 395 898,00 грн., а саме: 

4.1. Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 

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

12 395 898,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (на проведення робіт по об’єктам: «Реконструкція дощової (ливневої) 

каналізації, як частини системи роздільної каналізації у селищі Слобожанському, по 

вулицям: по вул. С. Закори – 4 622 250,00 грн., по вул. Ціолковського – 2 543 997,00 грн., по 

вул. Ломоносова – 2 761 410,00 грн.»; «Реконструкція ливневого (зливного) колектору для 

відводу дощових вод вздовж вул. Енергетиків, як частини системи роздільної каналізації у 

селищі Слобожанському» - 2 468 241,00грн.)  

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

Програми розвитку житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради на 

2020-2022 роки. 

6. Відповідно до наведеного у п. п. 2.3. 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. 

7. Відповідно до наведеного у п. п. 4.1. 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 


