
Супровідна записка до рішення LXXХІ сесії VII скликання Слобожанської селищної 

ради від 22 жовтня 2020 р. № 1428 -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 видаткової частини загального фонду бюджету шляхом перекиду затверджених 

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

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

ЗДО №1), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 1 003,00 грн, в тому числі: 

код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 81,00 грн. (послуги зв’язку - економія) 

код 2250 «Видатки на відрядження» на 922,00 грн. (економія) 

- Збільшити коди видатків на 1 003,00 грн, в тому числі: 

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

до заходів розвитку» на 1 003,00 грн. (навчання уповноваженої особи по закупівлям). 

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

ЗДО №3), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 10 262,00 грн, в тому числі: 

код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 8540,00 грн. (економія коштів на 

доставку періодичних видань – 27,00 грн., послуги зв’язку – 780,00 грн., послуги з 

заправки картриджів – 300,00 грн., послуги лабораторних досліджень для атестації 

робочого місця кухаря – 1 186,00 грн., послуги з перезарядки вогнегасників – 440,00 грн., 

встановлення блискавкозахисту – 1 022,00 грн., обробка вогнетривким розчином 

дерев’яних конструкцій горища будівлі – 362,00 грн., лабораторні дослідження – 2880,00 

грн., медичні огляди – 1 543,00 грн.) 

код 2250 «Видатки на відрядження» на 1 300,00 грн. (економія) 

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

до заходів розвитку» на 422,00 грн. (економія коштів з навчання уповноваженої особи з 

публічних закупівель – 210,00, навчання з питань цивільного захисту – 212,00 грн). 

- Збільшити коди видатків на 10 262,00 грн, в тому числі: 

код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 10 262,00 грн. (придбання 

принтеру – 5 990,00 грн., придбання господарчих товарів – 2 022,00 грн., придбання 

матеріалів для організації протиепідемічного захисту – 2 250,00 грн.) 

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

ЗДО №7), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 35 096,00 грн, в тому числі: 

код 2111 «Заробітна плата» на 168,00 грн. 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 37,00 грн. 

код 2230 «Продукти харчування» на 34 891,00 грн. (економія) 



- Збільшити коди видатків на 35 096,00 грн, в тому числі: 

код 2111 «Заробітна плата» на 28 599,00 грн. 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 6 292,00 грн. 

код 2273 «Оплата електроенергії» на 205,00 грн. 

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

Донець), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 55 008,00 грн (економія з початку року), в тому числі: 

код 2230 «Продукти харчування» на 16 981,00 грн. (економія) 

код 2274 «Оплата природного газу» на 38 027,00 грн. (економія) 

- Збільшити коди видатків на 55 008,00 грн, в тому числі: 

код 2111 «Заробітна плата» на 45 089,00 грн.  

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 9 919,00 грн. 

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

склався станом на 01.01.2020 року у сумі 298 883,00 грн., а саме: 

2.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом збільшення  

бюджетних асигнувань на 298 883,00 грн., а саме: 

2.1.1. Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів» (Кошторис КП «Комунальник»), шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 298 883,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (92 838,00 грн. по об’єкту «Реконструкція дощової 

(ливневої) каналізації, як частини системи роздільної каналізації по вул. С. Закори у 

селищі Слобожанське», а саме: технічний нагляд – 47 970,00 грн., авторський нагляд – 

33 000,00 грн., кошти на проведення процедури закупівлі (оплата консалтингових 

послуг) – 11 868,00 грн; 64 176,00 грн. по об’єкту «Реконструкція дощової (ливневої) 

каналізації, як частини системи роздільної каналізації по вул. Ціолковського у селищі 

Слобожанське», а саме: технічний нагляд – 46 620,00,00 грн., авторський нагляд – 

11340,00 грн., кошти на проведення процедури закупівлі (оплата консалтингових 

послуг) – 6 216,00 грн; 83 523,00 грн. по об’єкту «Реконструкція дощової (ливневої) 

каналізації, як частини системи роздільної каналізації по вул. Ломоносова у селищі 

Слобожанське», а саме: технічний нагляд – 42 460,00 грн., авторський нагляд – 32570,00 

грн., кошти на проведення процедури закупівлі (оплата консалтингових послуг) – 

8493,00 грн; 58 346,00 грн. по об’єкту «Реконструкція ливневого (зливного) колектору 

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

каналізації у селищі Слобожанське», а саме: технічний нагляд – 41 476,00 грн., 

авторський нагляд – 11 340,00 грн., кошти на проведення процедури закупівлі (оплата 

консалтингових послуг) – 5 530,00 грн.). 

3. Відповідно до наведеного у п. п. 2.1.1. внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються до 

Довгострокової програми природо-охоронних заходів Комсомольської селищної ради на 

2020-2024 р.р. 

4. Відповідно до наведеного у п.п. 1.4., 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 


