
Супровідна записка до рішення V сесії VIII скликання Слобожанської селищної 

ради від 21 січня 2021 р. №128 -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. Розподілити кошти вільного залишку загального фонду, який утворився станом на 01.01.2021 року 

у сумі 2 412 185,00 грн., а саме: 

1.1 Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на  881325,00 грн., а саме: 

   1.1.1 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 

682296,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 89557,00 грн.(виплата заробітної плати при звільненні  

працівників Нижньобишкинської та Лиманської сільських рад) 

- по коду 2120»Нарахування на заробітну плату» на 15742,00 грн. 

    -по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 201340 грн.  

   (придбання  вогнегасників -5840,00 грн.,придбання меблів -190000 ,00грн., придбання засобу           

захисту  інформації (ключ)-5500,00грн.) 

    -по коду видатків 2240»  Оплата послуг (крім комунальних)»на 375657 ,00 грн.(отримання 

електронних довірчих послуг-6000,00 грн.,придбання ПЗ- 353133,00 грн., електронні 

послуги-16524,00 грн.) 

  1.1.2 Внести зміни по КПК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»  

    шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 100000,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»(придбання лікарських засобів для 

пільгового контингенту пацієнтів Слобожанської  селищної ради).      

 1.1.3Внести зміни по КПК 0116017» Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства « шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 48799,00 грн. 

по коду  видатків 2240 ««Оплата послуг (крім комунальних)»( підключення  адміністративних 

служб  територіальної громади до мережі інтернет у колишньому ДНЗ №6 -44565,00 

грн.,абонентська плата за користування інтернет-4234,00 грн.) 

1.1.4 Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 4173,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

 - по коду 2111 «Заробітна плата» на 1781,00грн.(компенсація за невикористану щорічну відпустку у 

зв»язку з вивільненням працівника  Лиманської сільської ради) 

  -по коду 2120»Нарахування на заробітну плату» на 392,00грн. 

  - по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 2000,00 грн.( 

придбання штампів,печаток та вивісок для ЗДО с.Лиман  та с.Шелудківка.) 



1.1.5 Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти»(кошторис Слобожанського ЗДО 

№1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1000,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

   - по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1000,00 грн.( 

придбання штампу,печатки  та вивіски .) 

1.1.6 Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти»(кошторис Слобожанського ЗДО 

№3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1000,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

   - по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1000,00 грн.( 

придбання штампу,печатки та вивіски .) 

1.1.7 Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти»(кошторис Слобожанського ЗДО 

№4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1000,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

   - по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1000,00 грн.( 

придбання штампу,печатки та вивіски .) 

1.1.8 Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти»(кошторис Слобожанського ЗДО 

№7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1000,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

   - по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1000,00 грн.( 

придбання штампу,печатки та вивіски .) 

1.1.9 Внести зміни по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти»(кошторис  ЗДО  Донець) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 1000,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

   - по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1000,00 грн.( 

придбання штампу,печатки та вивіски .) 

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

середньої освіти « шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 25000,00 грн. в тому числі по кодам 

видатків: 

   - по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -25000 грн.( придбання 

штампів,печаток та вивісок для шкіл Слобожанської  селищної ради .) 

 

1.1.11 Внести зміни по КПК  1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів » шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 12697,00 

грн. в тому числі по кодам видатків: 

 - по коду 2111 «Заробітна плата» на 10407,00грн.(компенсація за невикористану щорічну відпустку 

у зв»язку з вивільненням працівників .Лиманського Будинку культури 10057.00 грн., працівників  

Черкаськобишкинского та Нижньобишкинского сільських клубів -350,00 грн.). 

  -по коду 2120»Нарахування на заробітну плату» на 2290,00грн. 

1.1.12 Внести зміни по КПК  1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів » (кошторис КЗ «Геніївський  Будинок культури) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  950,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

-по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»на 270,00 грн.( придбання 

печатки) 

-по коду 2800»Інші видатки» на суму 680,00  грн.( державна реєстрація установи) 



1.1.13 Внести зміни по КПК  1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів » (кошторис КЗ «Шелудьковский  Будинок культури) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  950,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

-по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»на 270,00 грн.( придбання 

печатки) 

-по коду 2800»Інші видатки» на суму 680,00  грн.( державна реєстрація установи) 

1.1.14Внести зміни по КПК 3710160  «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах »шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

1460,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»на ( придбання  

вогнегасників). 

1.2 Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету - бюджету розвитку 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1530860,00 грн., а саме: 

1.2.1Внести 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 

689768,00 грн.,  по коду видатків  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування «(придбання комп»ютерної техніки) 

 1.2.2 Внести зміни по КПК 0116017» Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства « шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 342122,00 грн. 

по коду  видатків 3132» Капітальний ремонт інших об'єктів «(капітальний ремонт внутрішніх 

електромереж будівлі колишнього ДНЗ №6 смт.Слобожанське) 

1.2.3. Внести зміни по КПК 0610160» Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах «шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  

277130,00 грн. по коду видатків   3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування «(придбання комп»ютерної техніки). 

 1.2.4 Внести зміни по КПК 1010160» Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах «шляхом збільшення бюджетних асигнувань на  

179800,00 грн.,  по коду видатків  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування «(придбання комп»ютерної техніки). 

1.2.5 Внести зміни по КПК 3710160  «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, територіальних громадах »шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

42040,00 грн. по коду видатків  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування «(придбання комп»ютерної техніки). 

 

 

2.Розподілити вільний залишок спеціального фонду бюджету,який склався станом на 

01.01.2021 року у сумі 420455,00 грн. (кошти від відчудження майна що перебуває у 

комунальній власності)  

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

бюджетних асигнувань на 420455,00 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 420455,00 грн. 



по коду  видатків 3132» Капітальний ремонт інших об'єктів «(капітальний ремонт внутрішніх 

електромереж будівлі колишнього ДНЗ №6 смт.Слобожанське). 

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

бюджетних асигнувань в межах КПК,а саме: 

4.1  Внести зміни по КПК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва «шляхом зменшення 

бюджетних асигнувань на 66000,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку «. 

4.2 Внести зміни по КПК0115062» Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні «шляхом змееншення бюджетних асигнувань на 

94000,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку «. 

4.3 Внести зміни по КПК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва «шляхом змееншення 

бюджетних асигнувань на 66000,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку «. 

4.4 Внести зміни по КПК1015062» Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні «шляхом змееншення бюджетних асигнувань на 

94000,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку «. 

5. Відповідно до наведеного у п.п. 1.1.2. внести зміни  до Програми охорони здоров»я на території 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки 

6.Відповідно до наведеного у п. п. 1.1.3;1.2.2 та 3.1  внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми розвитку та реформування  житлово-комунального господарства  

Слобоської селищної ради на 2021-2025 роки. 

7.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 

 

 

 

 

 

 

    


