
Супровідна записка до рішення XІ сесії VIII скликання Слобожанської 

селищної ради від         травня 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, а саме:  

 

1.1. За підсумками роботи за січень-квітень 2021 року внести зміни, а саме: 

 

Зменшити коди надходжень на 410 119,00 грн., в тому числі по кодам 

надходжень: 

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

особами за результатами річного декларування» на 132 460,00 грн.; 

– по коду 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)» на 78 890,00 грн.; 

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

корисних копалин загальнодержавного значення» на 805,00 грн.; 

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

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

6 172,00 грн.; 

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

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

42 651,00 грн.; 

– по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на 34 299,00 грн.; 

– по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 88 620,00 грн.; 

– по коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» на 26 222,00 грн..  

 

Збільшити коди надходжень на 410 119,00 грн., в тому числі по кодам 

надходжень: 

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

бюджетів» на 179 180,00 грн.; 

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

газового конденсату» на 3 184,00 грн.; 

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

природного газу» на 227 755,00 грн.. 

 

1.2. Шляхом перекиду з місяця на місяць по коду надходжень 41053900, а 

саме з квітня (-187 826,00 грн.), з червня (-96 360,00 грн.) на травень 

(+284 186,00 грн.). 

 

2. Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2021 року у сумі 617 372,00 грн., а саме: 

2.1 Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 568 472,00 грн., а саме: 

2.1.1 Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

(кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 



10 562,00 грн., по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (оплата послуг з технічного обслуговування трактору 

МТ3892.2 (Беларус-892.2)). 

2.1.2 Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

(кошторис ЖБК «Енергобудівельник-1») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

49 990,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (оплата послуг з поточного ремонту бордюрів та перебрику на 

прибудинковій території по вул. Будівельна, буд. №11 смт. Слобожанське). 

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

(кошторис ОСББ «Наш дім») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 12 300,00 

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

організаціям)» (придбання елементів дитячих майданчиків на благоустрій прибудинкової 

території буд. №29 по вул. Лермонтова, смт. Слобожанське). 

2.1.4. Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» (кошторис 

Слобожанського ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 73 787,00 грн., в 

тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 

25 166,00 грн. (придбання засобів 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 48 621,00 грн. 

(частковий поточний ремонт крівлі основної будівлі). 

2.1.5 Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» (кошторис 

Слобожанського ЗДО №1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 139 627,00 грн., 

в тому числі по кодам  видатків:  

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 106 833,00 грн. (додаткові кошти на 

заробітну плату педагогічним працівникам у зв’язку з проведенням атестації); 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 23 504,00 грн.; 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 9 290,00 грн. 

(додаткові кошти на проведення медичних оглядів). 

2.1.6. Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» (кошторис 

Слобожанського ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 22 677,00 грн., в  

тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 

14 835,00 грн. (придбання засобів 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 7 842,00 грн. 

(додаткові кошти на проведення медичних оглядів). 

2.1.7. Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» (кошторис ЗДО 

с. Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 14 335,00 грн. по коду 

видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (додаткові кошти на: оплата послуг з 

розрахунку екологічного податку – 1 900,00 грн., медичні огляди – 5 698,00 грн., технічне 

обслуговування системи газопостачання та газового обладнання – 6 737,00 грн.).  

2.1.8 Внести зміни по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» (кошторис Відділу освіти Слобожанської селищної ради) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 95 194,00 грн. по коду 

видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (поточний ремонт (частковий) 

покрівлі КЗ «Геніївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу 



І. І. Протопопова – 80 000,00 грн., монтажні роботи рамки вводу в будівлі 

Слобожанського ліцею №1 – 15 194,00 грн.). 

2.1.9 Внести зміни по КПК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(кошторис Фінансового відділу Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 150 000,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» (субвенція Зміївський міський 

територіальній громаді для КНП «Зміївський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на відшкодування лабораторних досліджень). 

2.2 Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 48 900,00 грн., а 

саме: 

2.2.1 Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

(кошторис ОСББ «Наш дім») шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 37 600,00  грн. по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» (придбання елементів дитячих майданчиків на 

благоустрій прибудинкової території буд. №29 по вул. Лермонтова у смт. Слобожанське). 

2.2.2 Внести зміни по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» (кошторис Відділу освіти Слобожанської селищної ради) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 11 300,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання 

лічильника води для Слобожанського ліцею №1 смт. Слобожанське). 

 

3. Розподілити кошти залишку освітньої субвенції, який утворився станом на 

01.01.2021року, у сумі 148 960,00 грн., а саме: 

3.1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 100 000,00 грн., а саме: 

3.1.1 Внести зміни по КПК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» (кошторис Відділу освіти Слобожанської селищної ради) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 100 000,00 грн. по коду 

видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (виготовлення проектно-кошторисної 

документації, державна експертиза встановлення пожежної сигналізації у КЗ 

«Шелудьківський ліцей ім. Ю. Є. Кравцова та КЗ «Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів»). 

3.2 Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 48 960,00 грн., а 

саме: 

3.2.1 Внести зміни по КПК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» (кошторис Відділу освіти Слобожанської селищної ради) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 48 960,00 грн. по коду 

видатків 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (виготовлення проектно-кошторисної 

документації, державна експертиза проекту щодо капітального ремонту туалетів у 

КЗ «Лиманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»). 

 

4. Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету 

(екологічний податок), який склався станом на 01.01.2021 року у сумі 4 726 906,00 

грн, а саме: 

4.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 4 726 906,00 грн., а саме: 

4.1.1 Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних 



асигнувань на 4 726 906,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (по об’єкту «Реконструкція дощової (ливневої) 

каналізації, як частини системи роздільної каналізації по вул. Горького у 

сел. Слобожанське: будівельні роботи – 4 615 708,00 грн., технічний нагляд – 

45 390,00 грн., авторський нагляд – 11 340,00 грн., утримання служби замовника – 

45 390,00 грн., кошти на проведення процедури закупівлі – 9 078,00 грн.). 

 

5. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

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

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

соціального забезпечення» шляхом перекиду бюджетних асигнувань з місяця на місяць по 

коду видатків 2730 «Інші виплати населенню», а саме: з квітня (-187 826,00 грн.), з червня 

(-96 360,00 грн.) на травень (+284 186,00 грн.). 

5.2 Внести зміни по КПК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» 

(кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 

343 049,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 281 186,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 61 863,00 грн. 

5.3 Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

(кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

192 574,00 грн. по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (грейдерування доріг), 

а саме: у квітні на 142 574,00 грн., у жовтні на 50 000,00 грн. 

5.4 Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

(кошторис КП «Комунальник») по коду 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)», а саме: 

- збільшити на 343 049,00 грн. (заробітна плата робітників вуличного освітлення – 

15 545,00 грн., заробітна плата робітників озеленення – 327 504,00 грн.); 

- зменшити на 192 574,00 грн. (грейдерування доріг). 

5.5 Внести зміни по КПК 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом зменшення 

бюджетних асигнувань на 120 000,00 грн. по коду видатків 2730 «Інші виплати 

населенню». 

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

соціального забезпечення» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 120 000,00 грн. по коду видатків 2730 «Інші виплати 

населенню». 

5.7 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) шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 

39 074,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (кошти 

виділялися на поштові послуги та на придбання ПЗ) та збільшення бюджетних асигнувань 

на 20 000,00 грн. по коду видатків 2273 «Оплата електроенергії». 

5.8 Внести зміни по КПК 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 200,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

(поштові послуги). 



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

соціального забезпечення» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 1 400,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» (поштові послуги). 

5.10 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 17 474,00 грн. по коду видатків 

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

ремонту сан. вузлів у колишньому ДНЗ №6). 

5.11 Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

(кошторис Слобожанської селищної ради), а саме: 

– зменшити код видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

35 000,00 грн. (поточний ремонт пам’ятників загиблим воїнам); 

– збільшити код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 

35 000,00 грн. (придбання матеріалів для поточного ремонту пам’ятників загиблим 

воїнам). 

5.12 Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» (кошторис 

Слобожанського ЗДО №3), а саме: 

– зменшити код видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

19 000,00 грн. (кошти виділялися на обслуговування системи опалення, водопостачання та 

водовідведення); 

– збільшити код видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 

19 000,00 грн. (придбання матеріалів для ремонту та обслуговування системи опалення, 

водопостачання та водовідведення). 

5.13 Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» (кошторис 

Відділу освіти Шелудьківський ЗДО «Веселка»), а саме: 

– по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зробити 

перекид коштів з червня (-29 000,00 грн.) на листопад (+29 000,00 грн.); 

– по коду видатків 2274 «Оплата природного газу» зробити перекид коштів з 

листопада (-29 000,00 грн.) на червень (+29 000,00 грн.). 

5.14 Внести зміни по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» (кошторис Відділу освіти Слобожанської селищної ради), а 

саме: 

– по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зробити 

перекид коштів з травня (-28 800,00 грн.) на листопад (+28 800,00 грн.); 

– по  коду видатків 2230 «Продукти харчування» зробити перекид коштів з квітня 

(-98 600,00 грн.) на листопад (+98 600,00 грн.). 

– по коду видатків 2271 «Оплата теплопостачання» зробити перекид коштів з 

листопада (-98 600,00 грн.) на квітень (+98 600,00 грн.); 

– по коду видатків 2274 «Оплата природного газу» зробити перекид коштів з 

листопада (-28 800,00 грн.) на травень (+28 800,00 грн.). 

5.15 Внести зміни по КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» (кошторис КП КЗ 

«Слобожанський Палац культури»), а саме: 

– зменшити код видатків 2271 «Оплата теплопостачання» на 75 729,00 грн. 

(118 Гкл); 

– збільшити коди видатків на 75 729,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 60 431,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 13 295,00 грн.; 



- по коду видатків 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 

2 003,00 грн. (132 м3). 

6. Відповідно до наведеного у п. п. 5.7 щодо коду видатків 2273, 5.15 внести зміни 

у додаток №6 «Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2021 рік», 

який додається до рішення ІІІ сесії VІІІ скликання Слобожанської селищної ради від 22 

грудня 2020 року №56-VІІІ «Про селищний бюджет Слобожанської селищної ради на 

2021 рік». 

7. Відповідно до наведеного у п. п. 5.10 внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

8. Відповідно до наведеного у п. п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 5.3, 5.4, 5.11 внести 

зміни до заходів на 2021 рік, які додаються до Програми енергозбереження та 

благоустрою територій населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 

роки. 

9. Відповідно до наведеного у п.п 2.1.9 внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми розвитку охорони здоров’я на території Слобожанської селищної 

ради на 2021-2025 роки. 

10. Відповідно до наведеного у п.п 4.1.1 внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми природоохоронних заходів Слобожанської селищної ради на 

2021-2025 роки. 

11. Відповідно до наведеного у п.п 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 внести зміни до заходів 

на 2021 рік, які додаються до Програми соціального захисту населення Слобожанської 

селищної ради на 2021-2025 роки. 

12. 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 


