
Супровідна записка до рішення LXXVІІІ сесії VII скликання Слобожанської 

селищної ради від 17 вересня 2020 р. № 1377 -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, а саме: 

1.1. За підсумками роботи за вісім місяців поточного року збільшити коди надходжень на 

111943,00 грн., а саме: 

• Збільшити коди надходжень на 472 309,00 грн., в тому числі по кодам: 

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

копалин загальнодержавного значення» - 5 488,00 грн. 

- По коду 14021900 «Пальне» - 4 167,00 грн. 

- По коду 14031900 «Пальне» - 15 072,00 грн. 

- По коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  - 9 795,00 грн. 

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

- 355 209,00грн.  

- По коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 82 578,00 грн. 

• Зменшити коди надходжень на 360 366,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- По коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 52 198,00 грн.; 

- По коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» на 270 324,00 грн.; 

- По коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 53,00 грн.; 

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

нерухоме майно та їх обтяжень» на 1 983,00 грн.; 

- По коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на 482,00 

грн.; 

- По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» на 

35 326,00 грн. 

1.2. Збільшити доходну частину загального фонду на суму субвенції з районного бюджету по 

коду надходжень  41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 30 000,00 грн. – 

надання фінансової підтримки ГО СК «Енергетик-Центренерго». 

 

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

асигнувань на 141 943,00 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 276,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

(перевидача кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у зв’язку зі зміною назви 

селищної ради на Слобожанську) 



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

ЗДО №1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 3 600,00 грн. по коду видатків 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання безконтактних інфрачервоних 

термометрів). 

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

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

49120,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (додаткові кошти 

на послуги зв’язку – 2 120,00 грн., поточний ремонт внутрішніх електромереж приміщення 

колишнього ЗДО №6 – 47 000,00 грн.) 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 21 450,00 грн. по коду 

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

(придбання сміттєвих пакетів). 

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

бюджетних асигнувань на 12 497,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти 

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

селищного бюджету на виконання Програми компенсації 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 липень 

2020р. пільгових категорій населення на міжміських та приміських маршрутах. 

2.6. Внести зміни по КПК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 25 000,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти 

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

селищного бюджету на виконання Програми розвитку цивільного захисту (цивільної 

оборони) на 2020-2021 роки для фінансування Зміївського РВ ГУ ДСНС України в 

Харківській області на придбання паливо-мастильних матеріалів). 

2.7. Внести зміни по КПК 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (Кошторис ГО СК 

«Енергетик-Центренерго») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 30 000,00 грн. 

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

організаціям)» (фінансова підтримка). 

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 0111010 «Надання дошкільної освіти» (Кошторис Слобожанського 

ЗДО №3), а саме: 

- Зменшити код 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 1 700,00 грн. (вивіз ТПВ). 

- Збільшити код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1 700,00 грн. (лабораторні 

дослідження повітря). 

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

ЗДО №1), а саме: 

- Зменшити код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1 065,00 грн. (установка 

водонагрівачів). 



- Збільшити код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 1 065,00 грн. 

(придбання термометрів). 

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

КП «Донець») шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 49 450,00 грн. по коду видатків 

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

коштів з початку року). 

3.4. 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 49 450,00 грн. по 

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

організаціям)» (поточний ремонт водонапірної вежі у с. Донець). 

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

01.01.2020 рік, у сумі 55 000,00 грн., а саме: 

4.1. Внести зміни до спеціального фонду бюджету – бюджету розвитку шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 55 000,00 грн., а саме: 

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

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

55 000,00 грн. по коду видатків 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» ( 

виготовлення проектно-кошторисної документації – 6 000,00 грн., капітальний ремонт 

квартири №22 по вул. Будівельна,11 в сел. Слобожанське – 49 000,00 грн.) 

5. Відповідно до наведеного у п. п. 2.3., 3.4., 4.1.1 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. 2.4., 3.3. 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. 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


