
Супровідна записка до рішення XІІ сесії VIII скликання Слобожанської 

селищної ради від 31 травня 2021 р. №389-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 шляхом перекиду 

асигнувань з місяця на місяць по коду надходжень 41053900 з травня (-284 186,00 

грн.) на червень (+284 186,00 грн.). 

 

2. Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який склався 

станом на 01.01.2021 року у сумі 132 955,00 грн., а саме: 

2.1 Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 132 955,00 грн., а саме: 

           2.1.1. Внести зміни по КПК 0112010 « Багатопрофільна стаціонарна медична 

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

бюджетних асигнувань на 132 955,00  грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (співфінансування реалізації заходів проекту-

переможця обласного конкурсу мініпроектів «Ефективна медицина в громаді» «Здорова 

жінка – запорука процвітання нації» на придбання відеокольпоскопа в комплекті з HD 

камерою та відеогістероскопа в комплекті). 

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

затверджених бюджетних асигнувань в межах КПК 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) шляхом зменшення бюджетних асигнувань у лютому на 25 517,00 грн. по 

коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (кошти виділялися на придбання 

ПЗ) 

           3.2. Внести зміни по КПК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

(кошторис  КПКЗ « Слобожанський селищний Палац культури») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань у лютому на 25 517,00 грн. по коду видатків 2282 « Окремі заходи 

по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 

(фінансування реалізації заходів проекту – переможця конкурсу «Енергія розвитку» АТ 

«Укргазвидобування» «Створення освітнього осередку – креативного простору 

Слобожанської територіальної громади (назва-гасло «Креативний простір – інкубатор 

освіти та розвитку» на придбання матеріалів для власноручного виготовлення меблів, 

придбання товарів для проведення формальних і неформальних видів навчання та 

професійної підготовки). 

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

розвитку шляхом перекиду затверджених бюджетних асигнувань в межах КПК з коду 

на код, а саме: 

 

           4.1. 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 зменшення бюджетних асигнувань  у квітні  на 

9490,00 грн. по коду видатків 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» (кошти виділялись на придбання комп'ютерної техніки). 



            4.2. Внести зміни по КПК 1010160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (кошторис відділу 

культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради) шляхом зменшення 

бюджетних асигнувань у лютому на 855,00 грн. по коду видатків 3110 « « Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» (кошти виділялись на придбання 

комп'ютерної техніки).  

             4.3. Внести зміни по КПК 3710160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (кошторис фінансового 

управління Слобожанської селищної ради) шляхом зменшення бюджетних асигнувань у 

лютому на 8559,00 грн. по коду видатків 3110 « « Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» (кошти виділялись на придбання комп'ютерної техніки).  

             4.4. Внести зміни по КПК 0112010 « Багатопрофільна стаціонарна медична 

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

бюджетних асигнувань на 18 904,00  грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (співфінансування реалізації заходів проекту-

переможця обласного конкурсу мініпроектів «Ефективна медицина в громаді» «Здорова 

жінка – запорука процвітання нації» на придбання відеокольпоскопа в комплекті з HD 

камерою та відеогістероскопа в комплекті). 

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» з травня (-284 186,00 грн.) на червень  

(+284 186,00 грн.). 

6. Відповідно до наведеного у п.п 2.1.1, п.п.4.4 внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

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

ради на 2021-2025 роки. 

7. Відповідно до наведеного у п.п 3.2. внести зміни до заходів на 2021 рік, які додаються до 

Комплексної Програми «Молодь Слобожанської громади» на 2021-2025 роки. 

8. 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 


