
Супровідна записка до рішення LXXХІІІ сесії VII скликання Слобожанської 

селищної ради від 20 листопада 2020 р. № 1442 -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 шляхом збільшення надходжень на 

1 428 449,00 грн. (за підсумками роботи за десять місяців поточного року), а саме: 

1.1. Збільшити коди надходжень на 1 466 512,00 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 434 267,00 грн. 

- Код 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб » на 97 109,00 грн. 

- Код 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 231 058,00 грн. 

- Код 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на 63 956,00 грн. 

- Код 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 112 113,00 грн.  

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

528009,00 грн. 

1.2. Зменшити коди надходжень на 38 063,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- Код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 38 063,00 грн. 

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

асигнувань на 773 826,00 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 257 090,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 12 500,00 грн. 

(придбання джерел безперебійного живлення) 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 244 590,00 грн. 

(придбання ПЗ Microsoft Windows, Office). 

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

ЗДО №1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 48 715,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

- по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 47 382,00 грн. 

(придбання матеріалів для організації протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної 

хвороби (COVID-19)). 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1 333,00 грн. 

(обслуговування серверу опалення). 

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

ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 2 718,00 грн. по коду видатків 2240 



«Оплата послуг (крім комунальних)» (обслуговування серверу опалення – 1 350,00 грн., 

технічне обслуговування системи опалення, водопостачання та водовідведення – 1 368,00 

грн.). 

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

ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 33 265,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

- по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 31 915,00 грн. 

(придбання матеріалів для організації протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної 

хвороби (COVID-19)). 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 1 350,00 грн. 

(обслуговування серверу опалення). 

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

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 2500,00 

грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (технічне обслуговування 

системи опалення, водопостачання та водовідведення в будівлі колишнього ДНЗ №6 в смт. 

Слобожанське). 

2.6. 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 328 558,00 грн. по 

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

організаціям)» (надання фінансової підтримки на безповоротній основі на виплату 

заборгованості по заробітній платі за серпень-жовтень 2020 р. у сумі 287 671,00 грн., 

поточний ремонт фекальних насосів – 19 387,0грн., придбання дизпалива – 21 500,00 грн.). 

2.7. Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 49 680,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» (придбання електричної гірлянди-бахроми). 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 49 680,00 грн. по коду 

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

(придбання електричної гірлянди-бахроми). 

2.9. Внести зміни по КПК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1 620,00 грн. по коду 

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

до заходів розвитку» (придбання значків «Депутат селищної ради» - 1 560,00 грн., значок 

«Селищний голова» - 60,00 грн.) 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 654 623,00 грн., а саме: 

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

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

654623,00 грн. по коду видатків 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (капітальний 

ремонт внутрішніх електромереж будівлі колишнього ДНЗ №6 в смт. Слобожанське – 

651 123,00 грн., експертиза робочого проекту по об’єкту «Капітальний ремонт квартири №22 

житлового будинку №11 по вул. Будівельна в смт. Слобожанське – 3 500,00 грн.) 



4. Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету шляхом збільшення надходжень 

на 420 455,00 грн. по коду надходжень 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності». 

5. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету - бюджету розвитку шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 420 455,00 грн., а саме: 

5.1. 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 347 699,00 грн. по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» (придбання комп’ютерної техніки). 

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

житлово-комунального господарства» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

72756,00 грн. по коду видатків 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (капітальний 

ремонт внутрішніх електромереж будівлі колишнього ДНЗ №6 в смт. Слобожанське). 

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

склався станом на 01.01.2020 року у сумі 4 014 974,00 грн., а саме: 

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

бюджетних асигнувань на 4 014 974,00 грн., а саме: 

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

ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 32 000,00 грн. по коду 

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

віднесені до заходів розвитку» (розробка Довгострокової програми природоохоронних 

заходів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки). 

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

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

на 3 982 974,00,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (по об’єкту «Реконструкція зелених насаджень з 

використанням їх рекреаційних можливостей на території, прилеглої до центру 

розвитку дитячої творчості (колишній ДНЗ №6) у селищі Слобожанське: будівельні 

роботи – 3 903 000,00 грн., технічний нагляд – 45 756,00 грн., авторський нагляд – 

34 218,00 грн.). 

7. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом перекиду затверджених 

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

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

ЗДО №1), а саме: 

- Зменшити код 2111 «Заробітна плата» (субвенція) на 2 900,00 грн. 

- Збільшити код 2120 «Нарахування на оплату праці» (субвенція) на 2 900,00 грн. 

- Збільшити коди видатків на 3 225,00 грн., в тому числі по кодам: 

код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 425,00 грн.(придбання 

картонної тари для новорічних подарунків). 

код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2 800,00 грн. (технічне обслуговування 

системи опалення, водопостачання та водовідведення). 



- Зменшити коди видатків на 3 225,00 грн., в тому числі по кодам: 

код 2111 «Заробітна плата» на 2 643,00 грн. (доплата уповноваженій особі з публічних 

закупівель) 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 582,00 грн. (доплата уповноваженій особі з 

публічних закупівель) 

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

ЗДО №3), а саме: 

- Зменшити коди видатків (субвенція) на 3 360,00 грн., в тому числі по кодам: 

код 2230 «Продукти харчування» на 2 000,00 грн.  

код 2273 «Оплата електроенергії» на 1 360,00 грн.  

- Збільшити коди видатків (субвенція) на 3 360,00 грн., в тому числі по кодам: 

код 2111 «Заробітна плата» на 2 754,00 грн. 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 606,00 грн. 

- Зменшити коди видатків на 12 270,00 грн., в тому числі по кодам: 

код 2111 «Заробітна плата» на 9 700,00 грн. (доплата уповноваженій особі з публічних 

закупівель) 

код 2120 «Нарахування на оплату праці» на 2 100,00 грн. (доплата уповноваженій особі з 

публічних закупівель) 

код 2250 «Видатки на відрядження» на 240,00 грн. 

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

до заходів розвитку» на 230,00 грн. (навчання з питань цивільного захисту). 

- Збільшити коди видатків на 12 270,00 грн., в тому числі по кодам: 

   код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 8 588,00 грн. (придбання 

матеріалів для ремонту системи опалення, водопостачання та водовідведення – 486,00 

грн., придбання матеріалів для організації протиепідемічного захисту – 8 102,00 грн.) 

  код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 3 682,00 грн. (технічне обслуговування 

системи опалення, водопостачання та водовідведення) 

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

ЗДО №4), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 32 782,00 грн., в тому числі по кодам: 

код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 29 782,00 грн. (перезарядка 

вогнегасників – 1 040,00 грн., встановлення пожежної сигналізації – 28 742,00 грн.) 

код 2250 «Видатки на відрядження» на 3 000,00 грн. 

- Збільшити коди видатків на 32 782,00 грн., в тому числі по кодам: 

   код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 32 782,00 грн. 

(протиепідемічні заходи – 32 630,00 грн., картонна тара на новорічні подарунки – 152,00 

грн.). 



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

ЗДО №7), а саме: 

- Зменшити код видатків 2250 «Видатки на відрядження» на 3 258,00 грн.  

- Збільшити коди видатків на 3 258,00 грн., в тому числі по кодам:: 

код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 308,00 грн. (придбання 

матеріалів для ремонту системи опалення, водопостачання та водовідведення) 

код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2 950,00 грн. (технічне обслуговування 

системи опалення, водопостачання та водовідведення) 

8. Відповідно до наведеного у п.п. 7.2. 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».  

9. Відповідно до наведеного у п. п. 2.5., 3.1., 5.2. внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються 

до Програми розвитку житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради на 

2020-2022 роки. 

10. Відповідно до наведеного у п. п. 2.7., 2.8. 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. 

11. Відповідно до наведеного у п. п. 6.1.1., 6.1.2. внести зміни до заходів на 2020 рік, які додаються 

до Довгострокової програми природоохоронних заходів Комсомольської селищної ради на 

2020-2024 р.р. 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                              Наталія БАРДАКОВА 


