
Супровідна записка до рішення LXXV сесії VII скликання Комсомольської селищної 

ради від 16 липня 2020 р. № 1305 -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 6 місяців 

2020 року, шляхом збільшення надходжень на 229 068,00 грн., а саме: 

Збільшити коди надходжень на 234 696,00 грн. по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів». 

Зменшити коди надходжень на 5 628,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- По коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 3 573,00; 

- По коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 125,00 грн.; 

- По коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на 1 930,00грн. 

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

асигнувань на 229 068,00 грн., а саме: 

2.1.  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 12 391,00 грн., по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» (печатна продукція – 10 000,00 грн., придбання акумуляторних батарей – 566,00 

грн., придбання смартфону та стартового пакету – 1 825,00 грн.). 

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

ЗДО №1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 18 509,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 14 501,00 грн. 

(придбання матеріалів для організації протиепідемічних заходів); 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 4 008,00 грн. (оплата послуг з 

медичного огляду). 

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

ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 7 015,00 грн. в тому числі по кодам 

видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 3 815,00 грн. 

(придбання матеріалів для організації протиепідемічних заходів); 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 3 200,00 грн. (оплата послуг з 

медичного огляду). 

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

ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 16 204,00 грн. в тому числі по кодам 

видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 11 152,00 грн. 

(придбання матеріалів для організації протиепідемічних заходів); 



- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 5 052,00 грн. (оплата послуг з 

медичного огляду). 

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

ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 7 333,00 грн. в тому числі по кодам 

видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 2 550,00 грн. 

(придбання матеріалів для організації протиепідемічних заходів); 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 4 783,00 грн. (оплата послуг з 

медичного огляду). 

2.6. Внести зміни по КПК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис ЗДО селища 

Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 9 936,00 грн. в тому числі по кодам 

видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 1 500,00 грн. 

(придбання матеріалів для організації протиепідемічних заходів); 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 8 436,00 грн. (оплата послуг з 

медичного огляду – 2 392,00 грн., державна повірка газового сигналізатора, коректору 

газу – 1 394,00 грн., технічне обслуговування газових котлів – 4 650,00). 

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

житлово-комунального господарства» (Кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 37 680,00 грн., по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (придбання газових сигналізаторів для 

гуртожитків у смт. Слобожанське). 

2.8. Внести зміни по КПК 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на 

житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого 

органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» 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» (відшкодування КП 

«Комунальник» витрат за послуги з технічного обслуговування ліфтів та обслуговування 

систем диспетчеризації на період з травня по вересень 2020 року). 

3. Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який склався станом на 01.01 

2020 року, у сумі 8 100,00 грн., а саме: 

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

бюджетних асигнувань на 8 100,00 грн., а саме: 

3.1.1. 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 1 150,00 грн. по кодам видатків: 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 550,00 грн. 

(придбання криптографічного захисту інформації). 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 600,00 грн. (оплата електронної 

довірчої послуги). 

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

житлово-комунального господарства» (Кошторис ОСББ «Донець») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 6 950,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 



трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (оплата послуг з технічного 

обстеження буд. 15 по вул. Привокзальна с. Донець) 

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

бюджетних асигнувань з коду видатків на код видатків, а саме: 

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

ЗДО №1), а саме: 

- Зменшити код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» на 9 338,00 грн.  

- Збільшити код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 9 338,00 грн. 

(придбання водонагрівачів). 

5. Відповідно до наведеного у п. п. 2.7. та 3.1.2. внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються 

до Програми розвитку житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради на 

2020-2022 роки. 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


