
Супровідна записка до рішення LXXХ сесії VII скликання Слобожанської селищної 

ради від 15 жовтня 2020 р. № 1412 -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 9 місяців 

поточного року, шляхом збільшення надходжень на 70 113,00 грн., а саме: 

1.1. Збільшити коди надходжень на 280 987,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

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

фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» на 119 272,00 грн. 

- Код 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на 2 373,00 грн. 

- Код 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 89 229,00 грн. 

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

70113,00 грн. 

1.2. Зменшити коди надходжень на 210 874,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

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

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості » на 172 473,00 грн. 

- Код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 37 109,00 грн. 

- Код 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» на 1 292,00 грн. 

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

асигнувань на 70 113,00 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 40 668,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

(послуги з архівації документів селищної ради за період 2019, 2020 рр. – 40 220,00 грн, 

встановлення телефону – 448,00 грн.). 

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

ЗДО №1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1 700,00 грн. по коду видатків 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (виготовлення ситуаційного плану для збільшення 

потужності електричної мережі Слобожанського ЗДО №1). 

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

ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1 700,00 грн. по коду видатків 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (виготовлення ситуаційного плану для збільшення 

потужності електричної мережі Слобожанського ЗДО №3). 

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

ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1 700,00 грн. по коду видатків 2240 



«Оплата послуг (крім комунальних)» (виготовлення ситуаційного плану для збільшення 

потужності електричної мережі Слобожанського ЗДО №4). 

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

ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1 700,00 грн. по коду видатків 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (виготовлення ситуаційного плану для збільшення 

потужності електричної мережі Слобожанського ЗДО №7). 

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

бюджетних асигнувань на 22 645,00 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 вересень 2020р. 

пільгових категорій населення на міжміських та приміських маршрутах). 

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 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», шляхом 

зменшення бюджетних асигнувань на 496,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» (економія з початку року по придбанню гумової плитки). 

3.2. 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 496,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» (придбання миючих засобів). 

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

ЗДО №1), а саме: 

- Зменшити коди: 

код 2250 «Видатки на відрядження» на 1 208,00 грн. (економія) 

код 2271 «Оплата теплопостачання» на 13 392,00 грн. (економія) 

код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 8 088,00 грн. (економія) 

код 2273 «Оплата електроенергії» на 32 077,00 грн. (економія) 

код 2275 «Оплата інших енергоносіїв» на 35,00 грн. (економія коштів на оплату послуг з 

вивезення ТПВ). 

- Збільшити коди: 

код 2111 «Заробітна плата» на 46 233,00 грн. 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 7 324,00 грн. 

код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1 243,00 грн. (виготовлення 

ситуаційного плану для збільшення потужності електричної мережі Слобожанського 

ЗДО №1) 

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

ЗДО №3), а саме: 



- Зменшити коди: 

код 2230 «Продукти харчування» на 3 941,00 грн. (економія) 

код 2250 «Видатки на відрядження» на 1 700,00 грн. (економія) 

код 2271 «Оплата теплопостачання» на 9 039,00 грн. (економія) 

код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 7 273,00 грн. (економія) 

код 2273 «Оплата електроенергії» на 29 809,00 грн. (економія) 

- Збільшити коди: 

код 2111 «Заробітна плата» на 30 713,00 грн. 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 19 349,00 грн. 

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

ситуаційного плану для збільшення потужності електричної мережі Слобожанського 

ЗДО №3) 

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

ЗДО №4), а саме: 

- Зменшити коди: 

код 2271 «Оплата теплопостачання» на 9 540,00 грн. (економія) 

код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 6 083,00 грн. (економія) 

код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 29 731,00 грн. (економія коштів по 

встановленню пожежної сигналізації). 

- Збільшити коди: 

код 2111 «Заробітна плата» на 5 623,00 грн. 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 10 000,00 грн. 

код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 29 053,00 грн. (придбання 

матеріальних цінностей для організації протиепідемічних заходів у Слобожанському 

ЗДО №4, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 

поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

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

до заходів розвитку» на 678,00 грн. (оплата курсів з питань пожежної безпеки). 

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

ЗДО №7), а саме: 

- Зменшити коди: 

код 2250 «Видатки на відрядження» на 1 700,00 грн. (економія) 

код 2271 «Оплата теплопостачання» на 11 833,00 грн. (економія) 

код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 9 540,00 грн. (економія) 

код 2273 «Оплата електроенергії» на 24 520,00 грн. (економія) 

 



- Збільшити коди: 

код 2111 «Заробітна плата» на 37 617,00 грн. 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 8 276,00 грн. 

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

ситуаційного плану для збільшення потужності електричної мережі Слобожанського 

ЗДО №7). 

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

Донець), а саме: 

- Зменшити коди: 

код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 1 377,00 грн. (економія 

коштів, які виділялися на підписку на періодичні видання на 2020 рік) 

код 2230 «Продукти харчування» на 22 442,00 грн. (економія) 

код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 3 598,00 грн. (економія) 

код 2273 «Оплата електроенергії» на 41 113,00 грн. (економія) 

- Збільшити коди: 

код 2111 «Заробітна плата» на 55 043,00 грн. (додаткові кошти на доплату до 20% 

педпрацівникам за престижність праці). 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 12 110,00 грн. 

код 2111 «Заробітна плата» на 1 128,00 грн. (додаткові кошти на доплату уповноваженій 

особі та на матеріальну допомогу при виході у відпустку). 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 249,00 грн. 

4. Відповідно до наведеного у п. п. 3.1. 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. 

5. Відповідно до наведеного у п.п. 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., внести зміни у додаток №6, який додається до 

рішення LXV сесії Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 19.12.2019 р. №1121- VІІ 

«Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2020 рік».  

 

 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


