
Супровідна записка до рішення XІІІ сесії VIII скликання Слобожанської 

селищної ради від         червня 2021 р. №     -VIIІ «Про внесення змін до 

рішення ІІІ сесії VІII скликання Слобожанської селищної ради від 22 

грудня 2020 року № 56 - VІII «Про селищний бюджет Слобожанської 

селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього. 

1. Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету за підсумками 

роботи за 5 місяців 2021 року, а саме:  

Зменшити коди надходжень на 198 342,00 грн., в тому числі по кодам 

надходжень: 

– по коду 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними    

особами за результатами річного декларування» на 146 789,00 грн.; 

– по коду 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» на 

48 630,00 грн.; 

– по коду 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» на 

2 923,00 грн. 

Збільшити коди надходжень на 198 342,00 грн., в тому числі по кодам 

надходжень: 

– по коду 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності» на 11 880,00 грн.; 

– по коду 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на 6 250,00 грн.; 

– по коду 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» на 

726,00 грн.; 

– по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на 340,00 грн.; 

– по коду 22090400 «Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» на 187,00 грн.; 

– по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів» на 145 188,00 грн.; 

– по коду 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування інших 

корисних копалин загальнодержавного значення» на 10 481,00 грн.; 

– по коду 13030900 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

газового конденсату» на 3 534,00 грн.; 

– по коду 13030800 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

природного газу» на 19 756,00 грн. 

 

2. Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету (від 

продажі землі) – бюджету розвитку у сумі 97 500,00 грн., а саме: 

2.1 Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 97 500,00 грн., а 

саме: 

2.1.1 Внести зміни по КПК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю» (кошторис КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

48 000,00 грн. по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» (придбання комп’ютерної техніки). 



2.1.2 Внести зміни по КПК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників» (кошторис КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 49 500,00 грн. по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» (придбання комп’ютерної техніки). 

 

3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом перекиду 

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

3.1. 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» (кошторис 

Слобожанської селищної ради), а саме: 

– зменшити видатки на 239 371,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 47 371,00 грн. (економія коштів з початку 

року); 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 192 000,00 грн. 

(економія коштів з початку року – кошти виділялися на придбання програмного 

забезпечення); 

– збільшити видатки на 25 000,00 грн. по коду 2273 «Оплата електроенергії». 

3.2 Внести зміни по КПК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 5 400,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» (поштові послуги). 

3.3 Внести зміни по КПК 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального господарства» (кошторис Слобожанської селищної ради) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 4 901,00 грн. по коду видатків 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання товарів для поточного 

ремонту сан. узлів у колишньому ДНЗ №6). 

3.4 Внести зміни по КПК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю» (кошторис КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

93 681,00 грн. у лютому 2021 року, в тому числі по кодам видатків: 

– по коду 2111 «Заробітна плата» на 39 082,00 грн. (заробітна плата двох штатних 

одиниць на червень 2021 року – директор, головний бухгалтер); 

– по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» на 8 599,00 грн.; 

– по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 22 000,00 грн. 

(придбання паперу, канцелярських товарів, печатки, штампу, БФП у кількості 2 шт.); 

– по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 22 000,00 грн. (придбання 

програмного забезпечення); 

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

віднесені до заходів розвитку» на 2 000,00 грн. (навчання уповноваженої особи). 

3.5 Внести зміни по КПК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників» (кошторис КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 110 389,00 грн. (у лютому 2021 р. на 63 018,00 грн., у червні 2021 р. на 

47 371,00 грн.), в тому числі по кодам видатків: 

– по коду 2111 «Заробітна плата» на 38 024,00 грн. (заробітна плата двох штатних 

одиниць на червень 2021 року: директор, головний бухгалтер – у червні 2021 року); 



– по коду 2120 «Нарахування на оплату праці» на 8 365,00 грн. (у червні 2021 

року); 

– по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 36 500,00 грн. (у 

лютому 2021 року – 35 518,00 грн., у червні 2021 року – 982,00 грн.: придбання 

канцелярських товарів, миючих засобів, офісних меблів, БФП у кількості 2 шт.) 

– по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 23 500,00 грн. (у лютому 

2021 року: (придбання програмного забезпечення); 

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

віднесені до заходів розвитку» на 4 000,00 грн. (у лютому 2021 року: навчання). 

 

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова  комісії Юношев В.О.). 

 

Начальник фінансового управління  

Слобожанської селищної ради                                                        Наталія БАРДАКОВА 


