
Супровідна записка до рішення LXXVІІ сесії VII скликання Комсомольської 

селищної ради від 25 серпня 2020 р. № 1351 -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 сім місяців 

поточного року шляхом збільшення на 843 677,00 грн., а саме: 

Збільшити коди надходжень на 872 296,00 грн. в тому числі по кодам: 

- По коду 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності» - 21 243,00 грн. 

- По коду 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення» - 5 302,00 грн. 

- По коду 14021900 «Пальне» - 4 241,00 грн. 

- По коду 14031900 «Пальне» - 15 399,00 грн. 

- По коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів» - 151 128,00 грн. 

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

фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - 78 630,00грн.  

-  По коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 177 998,00 грн. 

- По коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» - 9 822,00 грн. 

- По коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» - 7 157,00 грн. 

- По коду 22080400 «Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери 

на умовах кредиту» - 15 676,00 грн. 

- По коду 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» - 20,00 грн. 

- По коду 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» - 1 088,00 грн.  

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

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - 298 252,00 грн.  

- По коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 86 340,00 грн. 

Зменшити коди надходжень на 28 619,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- По коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб " » на 28 487,00 грн.; 

- По коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 132,00 грн.; 

 

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

асигнувань на 495 912,00 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 18 147,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9 139,00 грн. (придбання 

пристроїв до комп’ютерної техніки – 2 300,00 грн., придбання холодильника – 4 559,00 грн., 

придбання телефонних апаратів – 1 730,00 грн., придбання засобу криптографічного 

захисту інформації – 550,00 грн.) 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 9 008,00 грн. (виготовлення 

технічних паспортів – 4 000,00 грн., придбання ПЗ – 4 408,00 грн., реєстрація підписувача в 

автоматизованій системі кваліфікаційного надавача електронних довірчих послуг – 600,00 

грн.) 

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

ЗДО №1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 45 732,00 грн. по коду видатків 2210 

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

протиепідемічного захисту). 

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

ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 27 760,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10 760,00 грн. (придбання 

матеріалів для організації протиепідемічного захисту). 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 17 000,00 грн. (обробка 

вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горища будівлі). 

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

ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 38 185,00 грн. по коду видатків 2210 

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

протиепідемічного захисту). 

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

ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 55 113,00 грн. по коду видатків 2210 

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

протиепідемічного захисту). 

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

Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 39 094,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

- По коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4 568,00 грн. (придбання 

матеріалів для організації протиепідемічного захисту). 

- По коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 34 526,00 грн. (державні повірки 

газових приборів – 12 026,00 грн., вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища 

будівлі – 22 500,00 грн). 

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

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

бюджетних асигнувань на 40 000,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 



трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (поточний ремонт сходів будинку №4 

по вул. Молодіжна с. Донець) 

2.8. 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 157 841,00 грн. по 

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

організаціям)» (фінансова підтримка на безповоротній основі: на погашення заборгованості 

по заробітній платі за червень 2020 року у сумі 124 841,00 грн.; придбання лічильника 

холодної води з урахуванням вартості установки – 25 500,00 грн., придбання коліс на 

екскаватор – 7 500,00грн.) 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 39 000,00 грн. по коду 

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

(придбання запасних частин для поливу зелених насаджень). 

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

бюджетних асигнувань на 35 040,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції районному бюджету з 

селищного бюджету на виконання Комплексної районної програми «Здоров’я жителів 

Зміївщини» для КНП «Слобожанська районна лікарня» на проведення поточного ремонту із 

облаштування навісів над ганками двох вхідних дверей до поліклініки – 20 000,00 грн., на 

виконання Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського району для 

Слобожанської гімназії №2 на придбання обладнання загального призначення для 

майбутнього першого класу у сумі 15 040,00 грн., а саме: шафа (3шт.) – 11 000,00 грн., 

пенал – 4 040,00 грн.). 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 347 765,00 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 227 466,00 грн. по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» (придбання комп’ютерної техніки). 

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

ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 51 299,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

- По коду 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - на 

12999,00 грн. (придбання ноутбуку). 

- По коду 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 38 300,00 грн. (виготовлення 

проектно-кошторисної документації з капітального ремонту крівлі будівлі 

Слобожанського ЗДО №7). 

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

бюджетних асигнувань на 9 600,00 грн. по коду видатків 3220 «Капітальні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» (надання субвенції районному бюджету з селищного 

бюджету на виконання Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського 

району для Слобожанської гімназії №2 на придбання обладнання загального призначення для 

майбутнього першого класу, а саме: шафи). 



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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 29 700,00 грн. по коду 

видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (придбання 

газонокосарки). 

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

«Донець») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 29 700,00 грн. по коду видатків 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (придбання 

газонокосарки). 

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

бюджетних асигнувань в межах кодів видатків, а саме: 

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

Донець), а саме: 

- Зменшити код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 100,00 грн. 

(економія коштів, які виділялися на придбання праски). 

- Збільшити код 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» на 100,00 грн. (додаткові кошти на оплату курсів по 

топочній). 

5. Відповідно до наведеного у п. п. 2.9., 3.4., 3.5. 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. 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


