
Супровідна записка до рішення VIIІ сесії VIII скликання Слобожанської 

селищної ради від 18 березня 2021 р. № 236 -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 440104,00 грн., а саме: 

1.1 Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на  440104,00 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» 

(кошторис Слобожанської селищної ради)  шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 8371,00 грн., в т.ч. по кодам  видатків: 

       - по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 8303,00 грн. 

(підписка на 2021  рік на періодичні видання); 

       - по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 68,00 грн. (оплата послуг з 

доставки періодичних видань); 

        1.1.2. 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 1675,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» (закупівля матеріалів для поточного ремонту 

електроосвітлення у будівлі колишнього ДНЗ №6 – відділ служби у справах дітей) 

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

(кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

49980,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

(придбання елементів огорожі) 

 

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

Слобожанського  відділу освіти) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 18360,00 грн. 

по коду  видатків 2210         «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 

матеріальних цінностей для організації протиепідемічних заходів у Шелудьківському ДНЗ 

(ясла-садок) «Веселка», спрямованих на запобігання ускладнення ситуації внаслідок 

поширення короновірусної хвороби COVID-19) 

 

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

Слобожанського  ЗДО №1) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 41640,00 грн. по 

коду  видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 

матеріальних цінностей для організації протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання ускладнення ситуації внаслідок поширення короновірусної хвороби COVID-19) 

 

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

с.Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 2400,00 грн. по коду  видатків 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання матеріальних цінностей для 



організації протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення ситуації 

внаслідок поширення короновірусної хвороби COVID-19) 

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

Слобожанського  ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 28730,00 грн. по 

коду  видатків 2210         «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 

матеріальних цінностей для організації протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання ускладнення ситуації внаслідок поширення короновірусної хвороби COVID-19) 

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

Слобожанського  ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 31660,00 грн. по 

коду  видатків 2210         «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 

матеріальних цінностей для організації протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання ускладнення ситуації внаслідок поширення короновірусної хвороби COVID-19) 

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

Слобожанського  ЗДО №3) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 96760,00 грн. по 

коду  видатків 2210         «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 

ліжок дитячих двух'ярусних – 80860,00грн., придбання м'якого інвентарю – 15900,00грн.) 

       1.1.10. Внести зміни по КПК 1014060 « Забезпечення діяльності палаців i будинків 

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

туризму, молоді та спорту Слобожанської  селищної ради ) шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 43500,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» ( 

поточний ремонт електропостачання будинку культури с.Лиман) 

       1.1.11. 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 52128,00 

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

організаціям)» ( надання  фінансової підтримки на безповоротній основі на придбання для 

асенізаторської машини рукава напірно-всмоктуючого – 4408,00 грн., навчання по охороні 

праці та правил безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення, 

придбання засобів з охорони праці – 11520,00 грн., встановлення обладнання автоматики на 

водонапірну вежу у с.Донець – 36200,00грн.) 

       1.1.12. Внести зміни по КПК 3719770 « Інша субвенція з місцевого бюджету» ( 

кошторис фінансового управління Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 49900,00грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» (надання субвенції Зміївській міській територіальній 

громаді  на надання фінансової підтримки КНП « Зміївський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  на придбання офісних меблів для ФП с.Черкаський Бишкин) 

       1.1.13. Внести зміни по КПК 0112010 « Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» (кошторис КНП « Слобожанська лікарня»)  шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 15000,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» ( додаткові кошти на придбання 

медикаментів для пільгового забезпечення хворої, яка не може вживати аналоги, а саме 

Депакін Хроно 300 №100 – 10 упаковок, Ламотрин 100мг.№30 – 20 упаковок). 

  

  2. Розподілити  кошти вільного  залишку спеціального фонду бюджету (екологічний 

податок), який склався станом на 01.01.2021 року у сумі 6429936,00 грн., а саме:    

     2.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету  шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 6429936,00 грн.,а саме: 

      2.1.1. Внести зміни по КПК 0118311 « Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 3039486,00 грн. в тому числі  по коду видатків 3142 « 



Реконструкція та реставрація інших об'єктів»  ( реконструкція паркових зелених насаджень з 

влаштуванням місць рекреації та відпочинку у с.Лиман: 

будівельні роботи – 2914609,00 грн., 

технічний нагляд – 47407,00 грн., 

авторський нагляд – 35640,00 грн., 

утримання служби замовника - 41830,00 грн.) 

 

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

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

3390450,00 грн. по коду  видатків  3210 « Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (реконструкція зелених насаджень з використанням їх рекреаційних 

можливостей у кварталі №13 у смт.Слобожанське: 

будівельні роботи – 3292402,00 грн., 

технічний нагляд – 48171,00 грн., 

авторський нагляд – 11340,00 грн., 

утримання служби замовника - 32114,00 грн., 

кошти на проведення процедури закупівлі – 6423,00 грн.) 

      

      3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

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

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

с.Донець) перекид зекономлених коштів з коду на код, а саме: 

  -  зменшити  коди: 

- код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 368,00 грн.; 

  - код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 5452,00 грн.; 

  - код 2274 «Оплата природного газу» на 12130,00 грн.; 

  - код 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на 1734,00 грн.. 

-  збільшити код 2273  « Оплата електроенергії » на суму 19684,00 грн. 

  4. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету ( бюджету 

розвитку) шляхом перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК, а саме: 

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

(кошторис КП «Комунальник») шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 19700,00 грн. 

по коду видатків 3210  « Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція твердого покриття 

алей і в'їздів з влаштуванням пішохідних доріжок у парку с.Лиман Слобожанської селищної 

ради)  

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

(кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

19700,00 грн. по коду видатків 3142 « Реконструкція та реставрація інших об'єктів» (розробка 

проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція твердого покриття алей і 

в'їздів з влаштуванням пішохідних доріжок у парку с.Лиман Слобожанської селищної ради)  

  5. Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету за підсумками роботи 

за січень – лютий 2021 року, а саме:  

 



- збільшити коди надходжень на 1179955,00 грн. по кодам: 

  - код 11020200 « Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності»  на 22681,00 грн.; 

  - код 13010100 « Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування»  на 126969,00 грн.; 

  - код 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 444345,00 грн.; 

  - код 13020200 « Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого 

значення»  на 109,00 грн.; 

  - код 13030100 « Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення»  на 9462,00 грн.; 

  - код 13030900 « Рентна плата за користування надрами для видобування газового 

конденсату»  на 3917,00 грн.; 

  - код 13040100 « Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

місцевого значення»  на 20,00 грн.; 

  - код 18011100 « Транспортний податок з юридичних осіб»  на 6250,00 грн.; 

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

10979,00 грн.; 

  - код 22010300 « Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»  на 11410,00 грн.; 

  - код 22090400 « Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та паспортів громадян України»  на 433,00 грн.; 

  - код 24060300 « Інші надходження»  на 38837,00 грн.; 

  - код 13030800 « Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу»  

на 504543,00 грн. 

- зменшити коди надходжень на 1179955,00 грн. по кодам: 

  - код 11010400 « Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»  на 132741,00 грн.; 

  - код 11010500 « Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування»  на 254821,00 грн.; 

  - код 14040000 « Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів»  на 110779,00 грн.; 

  - код 18010200 « Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості»  на 14277,00 грн.; 

  - код 18010300 « Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості»  на 118618,00 грн.; 

  - код 18010400 « Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості»  на 43849,00 грн.; 

  - код 18010700 « Земельний податок з фізичних осіб»  на 79725,00 грн.; 

  - код 18010900 « Орендна плата з фізичних осіб»  на 229454,00 грн.; 

  - код 18050500 « Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків»  на 195691,00 грн. 

 

  6. Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету шляхом збільшення 

надходжень на 214812,00 грн. по коду надходжень 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» 

  



  7. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 214812,00 грн., а саме: 

     

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

соціального забезпечення» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 214812,00 грн. по коду видатків 2730 « Інші виплати населенню» 

(субвенція на проведення санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильскої катастрофи, віднесених до І категорії відповідно до Програми 

соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)  

   

  8. Відповідно до наведеного у п. п.1.1.2  внести зміни до заходів на 2021 рік, які додаються 

до Програми розвитку та реформування  житлово-комунального господарства  

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

  9. Відповідно до наведеного у п. п.1.1.3; 4.1; 4.2  внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми Програма енергозбереження та благоустрою територій населенних 

пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

 10. Відповідно до наведеного у п. п.1.1.11 внести зміни до заходів на 2021 рік, які додаються 

до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  Слобожанської селищної ради 

на 2021-2025 роки. 

 11. Відповідно до наведеного у п. п.2.1.1; 2.1.2  внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми  природоохоронних заходів   Слобожанської селищної ради на 

2021-2025 роки. 

 12. Відповідно до наведеного у п.п.1.1.12 та 1.1.13 внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

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

ради на 2021 – 2025 роки. 

 13. 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 


