
Супровідна записка до рішення LXXХІІ сесії VII скликання Слобожанської 

селищної ради від 23 жовтня 2020 р. № 1439 -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 спеціального фонду бюджету шляхом збільшення надходжень 

на 49 000,00 грн. по коду надходжень 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (субвенція 

з районного бюджету на придбання мультимедійного обладнання для ЗДО с. Донець.) 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 49 000,00 грн., а саме: 

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

Донець), шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 49 000,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання 

мультимедійного обладнання). 

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 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів» (Кошторис Слобожанського селищного 

Палацу культури), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 135 890,00 грн. (економія з початку року) в тому числі: 

Код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 21 000,00 грн. 

Код 2271 «Оплата теплопостачання» на 9 800,00 грн. 

Код 2272 «Оплата водопостачання  та водовідведення» на 1 210,00 грн. 

Код 2273 «Оплата електроенергії» на 103 880,00 грн. 

- Збільшити коди видатків на 135 890,00 грн., в тому числі: 

Код 2111 «Заробітна плата» на 135 890,00 грн. 

  

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


