
Супровідна записка до рішення XV сесії VIII скликання Слобожанської 

селищної ради від  22  липня 2021 р. № 462 -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 Зробити перекид затверджених бюджетних асигнувань по коду надходжень 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з червня (- 276 486,00 грн.) на липень 

(+ 276 486,00 грн.). 

 

1.2 Зменшити код надходжень 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

на 2 000 000,00 грн. (субвенція з бюджету Зміївської міської ради на реалізацію 

проекту «Капітальний ремонт покрівлі Головного корпусу лікарні за адресою: смт. 

Слобожанське, вул. Дружби, буд. 12»). 

 

1.3 За підсумками роботи за 6 місяців поточного року збільшити доходну 

частину загального фонду бюджету на 7 526 344,00 грн., а саме: 

 

- Зменшити коди надходжень на 704 174,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- по коду надходжень 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування» на 114 839,00 грн.; 

- по коду надходжень 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 73 202,00 грн.; 

- по коду надходжень 13030100 «Рентна плата за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення» на 855,00 грн.; 

- по коду надходжень 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості» на 6 137,00 грн.; 

- по коду надходжень 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості» на 62 777,00 грн.; 

- по коду надходжень 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості» на 186 765,00 грн.; 

- по коду надходжень 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на 

64 664,00 грн.; 

- по коду надходжень 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 194 935,00 грн. 

 

- Збільшити коди надходжень на 8 230 518,00 грн., в тому числі по кодам надходжень: 

- по коду надходжень 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на 

767 188,00 грн. 

- по коду надходжень 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на 

1 285 598,00 грн.; 



- по коду надходжень 13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування» на 

35 117,00 грн.; 

- по коду надходжень 13030800 «Рентна плата за користування надрами для 

видобування природного газу» на 2 960 929,00 грн.; 

- по коду надходжень 13030900 «Рентна плата за користування надрами для 

видобування газового конденсату» на 3 205,00 грн.; 

- по коду надходжень 14021900 «Пальне» на 135 571,00 грн.; 

- по коду надходжень 14031900 «Пальне» на 390 469,00 грн.; 

- по коду надходжень 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на 

500,00 грн.; 

- по коду надходжень 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 

896 697,00 грн.; 

- по коду надходжень 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів» на 141 618,00 грн.; 

- по коду надходжень 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів» на 10 000,00 грн.; 

- по коду надходжень 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування» на 3,00 грн.; 

- по коду надходжень 22090400 «Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» на 

136,00 грн.; 

- по коду надходжень 24060300 «Інші надходження» на 2 177,00 грн.; 

- по коду надходжень 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на 

1 376 457,00 грн.; 

- по коду надходжень 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 

224 853,00 грн.; 

- по коду надходжень 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 

767 188,00 грн. 

 

2. Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету, а саме: 

 

2.1 Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення надходжень на 2 000 000,00 грн. по коду надходжень 41053900 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» (субвенція з бюджету Зміївської міської ради на 

реалізацію проекту «Капітальний ремонт покрівлі Головного корпусу лікарні за 

адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, буд. 12»). 

 

3. Спрямувати понадпланові надходження загального фонду у сумі 

7 526 344,00 грн., а саме: 

 

3.1 Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету на 

3 775 651,00 грн., а саме: 

3.1.1 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 

99 231,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (послуги з 



технічного обстеження несучих конструкцій та фундаменту будівлі, геологія підошви 

фундаменту та геологія ділянки – 49 495,00 грн., розробка ескізного проекту – 

49 736,00 грн.). 

3.1.2 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 

409 953,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки на безповоротній основі КП 

«Донець» на виплату заборгованості по заробітній платі за період лютий-червень 2021 

року у сумі 360 000,00 грн., влаштування натяжних струн на башту Рожновського – 

49 953,00 грн.). 

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

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

1 911 854,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (поточний ремонт доріг у смт. Слобожанське, а саме: по вул. 

Ціолковського – 48 000,00 грн., по вул. Маяковського – 49 600,00 грн., по вул. Спортивна 

– 47 200,00 грн., по вул. Комунальна – 48 800,00 грн., по вул. С. Закори – 48 000,00 грн., 

по вул. Будівельна – 46 400,00 грн., по вул. Дружби – 24 000,00 грн., дорога від 

Балаклійського шосе до вул. Енергетиків – 48 000,00 грн., дорога до кладовища – 

44 800,00 грн.; поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, а саме: квартал №3 – 

49 600,00 грн., квартал №11 – 46 400,00 грн., квартал №15 – 48 000,00 грн.; поточний 

ремонт внутрішньоквартальних тротуарів, а саме: квартал №2 – 49 600,00 грн., квартал 

№4 – 49 600,00 грн.; поточний ремонт тротуару по вул. Ломоносова – 49 800,00 грн., 

додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями у зв'язку з внесенням змін до 

Галузевої угоди – 59 956,00 грн., послуги з встановлення дорожніх знаків у смт. 

Слобожанське, а саме: по вул. Дружби – 179 152,00 грн., по вул. С. Закори – 

273 181,00 грн., по вул. Енергетиків – 192 207,00 грн., по вул. Спортивна – 307 823,00 грн., 

дорога від вул. С. Закори до вокзалу – 148 912,00 грн., в’їзна дорога (від Балаклійського 

шосе до ГВС та від ГВС до селища) – 52 823,00 грн.). 

3.1.4 Внести зміни по КПК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 7 000,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи 

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

(розробка документації із землеустрою на земельну ділянку, на якій розташована 

нежитлова будівля АЗПСМ с. Донець). 

3.1.5 Внести зміни по КПК 0117680 «Членські внески до асоціацій органів 

місцевого самоврядування» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 13 586,00 грн. по коду видатків 2800 «Інші поточні видатки» 

(сплата щорічного членського внеску у Всеукраїнську асоціацію громад). 

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

Слобожанського ЗДО №7) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 25 992,00 грн., в 

тому числі по кодам видатків: 

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

5 975,00 грн. (придбання газонокосарки електричної); 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 20 017,00 грн. 

(медичні огляди). 

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

с. Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 13 070,00 грн. по коду видатків 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання: водонагрівача – 

5 189,00 грн., регулятора тиску газу – 3 882,00 грн., газонокосарки – 3 999,00 грн.). 



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

Слобожанського ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 204 555,00 грн., 

в тому числі по кодам видатків: 

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

22 675,00 грн. (придбання: фарби – 4 495,00 грн., мотокоси – 5 000,00 грн., морозильної 

камери – 5 200,00 грн., пилососів – 7 980,00 грн.); 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 181 880,00 грн. 

(поточний ремонт санвузлів у групах ЗДО – 160 000,00 грн., організація протиепідемічних 

заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 

поширення коронавірусної хвороби – 21 880,00 грн.). 

3.1.9 Внести зміни по КПК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» 

(кошторис Відділу освіти Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 16 290,00 грн. по коду видатків 2730 «Інші виплати населенню» (надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

після досягнення 18-річного віку). 

3.1.10 Внести зміни по КПК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (кошторис Відділу освіти 

Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

166 860,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 136 770,00 грн. (заробітна плата 

чотирьох штатних одиниць сторожів у дитячому оздоровчому таборі с. Дачне); 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 30 090,00 грн. 

3.1.11 Внести зміни по КПК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері 

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

освіти Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

30 000,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (придбання 

ліцензійного ПЗ). 

3.1.12 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 збільшення 

бюджетних асигнувань на 29 350,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

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

15 750,00 грн. (придбання: меблів – 4 750,00 грн., БФП – 7 000,00 грн., джерел 

безперебійного живлення – 4 000,00 грн.); 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 13 600,00 грн. 

(придбання ліцензійного ПЗ). 

3.1.13 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 26 000,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

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

25 000,00 грн. (придбання канцтоварів та жалюзів); 

- по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» на 1 000,00 грн. (навчання). 

3.1.14 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 «Слобожанський центр надання соціальних 

послуг») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 553 892,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 154 686,00 грн.; 



- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 34 031,00 грн. 

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

143 920,00 грн. (придбання: БФП – 14 000,00 грн., меблів – 70 700,00 грн., велосипедів – 

12 000,00 грн., жалюзів – 16 000,00 грн., вогнегасників – 2 400,00 грн., спец.одягу – 

8 500,00 грн., канцтоварів – 14 320,00 грн., засобів захисту – 5 000,00 грн., табличок – 

1 000,00 грн.); 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 210 555,00 грн. 

(оренда автомобіля – 7 500,00 грн., послуги зв'язку – 3 200,00 грн., поточний ремонт 

приміщень – 199 855,00 грн.); 

- по коду видатків 2271 «Оплата теплопостачання» на 4 300,00 грн.; 

- по коду видатків 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 200,00 грн.; 

- по коду видатків 2273 «Оплата електроенергії» на 5 200,00 грн. 

- по коду видатків 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 

на 1 000,00 грн.; 

3.1.15 Внести зміни по КПК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

(кошторис Слобожанського Відділу культури, туризму, молоді та спорту) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 2 057,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» (послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та 

газового обладнання для підключення газових котлів Скрипаївській сільській бібліотеці-

філії). 

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

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

Відділу культури, туризму, молоді та спорту) шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 15 928,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (послуги з 

технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання для 

підключення газових котлів КЗ «Шелудьківський будинок культури», КЗ «Геніївський 

будинок культури» та Черкаськобишкинський сільський клуб). 

3.1.17 Внести зміни по КПК 1015062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» (кошторис ГО 

СК «Енергетик-Центренерго») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

48 900,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (учбово-тренувальні збори з підготовки до чемпіонату області 

з футболу серед чоловіків). 

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

(кошторис Фінансового управління Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 151 334,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції з бюджету 

Слобожанської селищної територіальної громади бюджету Зміївській міській 

територіальній громаді для КНП «Зміївський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на оплату послуг з технічного обслуговування системи газопостачання та 

газового обладнання для підключення газових котлів АЗПСМ та ФП в опалювальний 

сезон – 39 734,00 грн., додаткові кошти на оплату електроенергії – 60 000,00 грн., 

придбання жалюзів та москітних сіток для ФП с. Черкаський Бишкин – 12 600,00 грн., 

поточний ремонт електропостачання приміщення амбулаторії с. Шелудьківка – 39 000,00 

грн.). 

3.1.19 Внести зміни по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (кошторис Слобожанського Відділу освіти) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 49 799,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» (придбання вхідних дверей та піддашку для КЗ 

«Скрипаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу М. Ф. Паська) 



 

3.2 Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку на 3 750 693,00 грн., а саме: 

3.2.1 Внести зміни по КПК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

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

бюджетних асигнувань на 650 000,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (капітальний ремонт покрівлі Головного 

корпусу лікарні). 

3.2.2 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 

26 000,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (надання фінансової допомоги на безповоротній основі КП «Донець» на 

розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі 

складу в с. Донець»). 

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

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

22 700,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (придбання газонокосарки для покосу трави у парку с. Лиман). 

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

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

2 476 467,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (по об'єкту «Реконструкція мереж вуличного освітлення 

центральної частини селища Слобожанське, Чугуївського району, Харківської області»: 

будівельні роботи – 2 439 472,00 грн., технічний нагляд – 35 763,00 грн., авторський 

нагляд – 1 232,00 грн.). 

3.2.5 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 «Слобожанський центр надання соціальних 

послуг») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 97 769,00 грн. по коду видатків 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання 

ноутбуків). 

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

Слобожанського ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 23 000,00 грн. 

по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» (придбання пральної машини). 

3.2.7 Внести зміни по КПК 1014030 ««Забезпечення діяльності бібліотек» 

(кошторис Слобожанського Відділу культури, туризму, молоді та спорту) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 49 000,00 грн. по коду видатків 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» (на поповнення бібліотечного 

фонду). 

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

(кошторис Фінансового управління Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 405 757,00 грн. по коду видатків 3220 «Капітальні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції з бюджету 

Слобожанської селищної територіальної громади бюджету Зміївській міській 

територіальній громаді для КНП «Зміївський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на придбання ноутбука для АЗПСМ смт. Слобожанське – 19 000,00 грн.; на 

корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в с. Шелудьківка по вул. Горького, 65» - 290 565,00 



грн.; надання субвенції з бюджету Слобожанської селищної територіальної громади 

обласному бюджету (співфінансування 10%) на придбання ноутбуків у кількості 48 шт. 

для закладів загальної середньої освіти Слобожанської селищної територіальної громади 

(закупівлі спрямована на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у 

закладах загальної середньої освіти) – 96 192,00 грн.). 

 

4. Розподілити кошти залишку освітньої субвенції, який склався станом на 

01.01.2021 року, у сумі 45 981,00 грн., а саме: 

 

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

загальної середньої освіти» (кошторис Слобожанського Відділу освіти) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 45 981,00 грн. по коду видатків 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання мультимедійних 

комплексів для Слобожанського ліцею №1, Слобожанської гімназії №2, КЗ 

«Шелудьківський ліцей ім. Ю. Є. Кравцова», КЗ «Лиманська ЗОШ»). 

 

5. Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету 

(екологічний податок), який склався станом на 01.01.2021 року, у сумі 

5 551 284,00 грн., а саме: 

 

5.1 Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 5 551 284,00 грн., а саме: 

5.1.1 Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 3 650 000,00 грн. по коду видатків 3132 «Капітальний ремонт 

інших об'єктів» (капітальний ремонт звичайних та лугових газонів в зелених зонах смт. 

Слобожанське з виконанням заходів щодо запобігання інтродукції та поширення 

чужорідних видів рослин (амброзії та інших карантинних рослин) – 750 000,00 грн., 

капітальний ремонт зелених насаджень з видаленням, коронуванням і санітарною 

обрізкою, заміною аварійних та всихаючих дерев та облаштуванням зон відпочинку на 

території населених пунктів Слобожанської селищної ради – 2 900 000,00 грн.). 

5.1.2 Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання 

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

асигнувань на 1 901 284,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (по об'єкту «Реконструкція зелених насаджень з 

використанням їх рекреаційних можливостей із влаштуванням поливу і відновленням 

елементів благоустрою на території, прилеглої до Палацу культури у смт. Слобожанське»: 

роботи – 1 859 063,00 грн., технічний нагляд – 27 248,00 грн., авторський нагляд – 

11 340,00 грн., кошти на проведення процедури закупівлі – 3 633,00 грн.). 

 

6. Внести зміни до рішення Х сесії VIII скликання від 22.04.2021 року №293-

VIII (далі – рішення), а саме: 

у пункті 3.1.1 супровідної записки до рішення речення «інтерактивних дошок» 

замінити на речення «мультимедійні комплекси». 

 

 

 

 



7. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК та кодів видатків, а саме: 

 

7.1 Внести зміни по КПК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» (кошторис КНП «Слобожанська лікарня») шляхом зменшення бюджетних 

асигнувань на 650 000,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (економія фонду заробітної плати з 

нарахуваннями по пологовому відділенню). 

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

загальної середньої освіти» (кошторис Слобожанського Відділу освіти) шляхом 

зменшення бюджетних асигнувань на 2 455 860,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 2 013 000,00 грн. (економія з початку 

року); 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 442 860,00 грн. 

7.3 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 659 983,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 540 969,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 119 014,00 грн. 

7.4 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 «Слобожанський центр надання соціальних 

послуг») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 2 445 877,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 2 004 818,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 441 059,00 грн. 

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

(кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 

2 618,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 2 602,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 16,00 грн. 

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

(кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

2 618,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 2 602,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 16,00 грн. 

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

Слобожанського ЗДО №1), а саме: 

- Зменшити код видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

7 243,00 грн. (кошти виділялися на послуги з сервісного обслуговування системи 

опалення, водопостачання та водовідведення та гарячого водопостачання); 

- Збільшити код видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 

7 243,00 грн. (придбання матеріалів на проведення послуги з демонтажу та монтажу 

рамки вводу системи опалення та гарячого водопостачання). 

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

Слобожанського ЗДО №3), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 77 830,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2250 «Видатки на відрядження» на 480,00 грн. (економія з 

початку року); 



- по коду видатків 2271 «Оплата теплопостачання» на 66 000,00 грн. або 

78,024 Гкал (економія з початку року); 

- по коду видатків 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 

на 9 000,00 грн. (економія з початку року); 

- по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» на 2 350,00 грн. (економія з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників). 

- Збільшити коди видатків на 77 830,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 53 000,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 11 600,00 грн.; 

- по коду видатків 2230 «Продукти харчування» на 13 230,00 грн. 

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

Слобожанського ЗДО №4), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 34 160,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2230 «Продукти харчування» на 15 360,00 грн. (економія з 

початку року); 

- по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» на 18 800,00 грн. (економія з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників). 

- Збільшити коди видатків на 34 160,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 12 440,00,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 21 720,00 грн. 

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

Слобожанського ЗДО №7), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 17 615,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 10 000,00 грн. 

(кошти виділялися на оплату послуг з сервісного обслуговування системи опалення, 

водопостачання та водовідведення та гарячого водопостачання); 

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

5 087,00 грн. або 619,76 м3 водовідведення (економія з початку року); 

- по коду видатків 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 

на 2 528,00 грн. (економія з початку року по вивозу ТПВ). 

- Збільшити коди видатків на 17 615,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 7 615,00 грн. 

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

10 000,00 грн. (придбання матеріалів ремонту системи опалення та гарячого 

водопостачання). 

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

Донець), а саме: 

- Зменшити коди видатків на 18 000,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

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

1 800,00 грн. або 43,0 м3 водоводопостачання та 39,0 м3 водовідведення (економія з 

початку року); 

- по коду видатків 2274 «Оплата природного газу» на 10 000,00 грн. (економія з 

початку року); 

- по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» на 6 200,00 грн. (економія з початку року по 

курсам підвищення кваліфікації педагогічних працівників). 

- Збільшити коди видатків на 18 000,00 грн. в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 5 000,00 грн.; 



- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 13 000,00 грн. 

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

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

«Шелудьківський будинок культури») шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 

316 555,00 грн. (у зв'язку з переходом на обслуговування до централізованої бухгалтерії 

Слобожанського Відділу кудьтури, туризму, молоді та спорту), в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 143 619,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 43 473,00 грн. 

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

2 011,00 грн.; 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 23 848,00 грн.; 

- по коду видатків 2273 «Оплата електроенергії» на 12 463,00 грн.; 

- по коду видатків 2274 «Оплата природного газу» на 90 876,00 грн.; 

- по коду видатків 2800 «Інші поточні видатки» на 265,00 грн. 

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

(кошторис КЗ «Шелудьківський будинок культури») шляхом зменшення бюджетних 

асигнувань на 8 000,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (у зв'язку з переходом на 

обслуговування до централізованої бухгалтерії Слобожанського Відділу кудьтури, 

туризму, молоді та спорту). 

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

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

будинок культури») шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 503 997,00 грн. (у 

зв'язку з переходом на обслуговування до централізованої бухгалтерії Слобожанського 

Відділу кудьтури, туризму, молоді та спорту), в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 178 084,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 50 956,00 грн. 

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

2 500,00 грн.; 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 206 050,00 грн.; 

- по коду видатків 2273 «Оплата електроенергії» на 10 712,00 грн.; 

- по коду видатків 2274 «Оплата природного газу» на 55 396,00 грн.; 

- по коду видатків 2800 «Інші поточні видатки» на 299,00 грн. 

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

(кошторис КЗ «Геніївський будинок культури») шляхом зменшення бюджетних 

асигнувань на 10 010,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (у зв'язку з 

переходом на обслуговування до централізованої бухгалтерії Слобожанського Відділу 

кудьтури, туризму, молоді та спорту). 

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

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

Відділу культури, туризму, молоді та спорту) шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 820 552,00 грн. (у зв'язку з переходом на обслуговування до централізованої 

бухгалтерії Слобожанського Відділу кудьтури, туризму, молоді та спорту закладів 

культури, а саме КЗ «Шелудьківський будинок культури» та КЗ «Геніївський будинок 

культури»), в тому числі по кодам видатків: 

- по коду видатків 2111 «Заробітна плата» на 321 703,00 грн.; 

- по коду видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 94 429,00 грн. 



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

4 511,00 грн.; 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 229 898,00 грн.; 

- по коду видатків 2273 «Оплата електроенергії» на 23 175,00 грн.; 

- по коду видатків 2274 «Оплата природного газу» на 146 272,00 грн.; 

- по коду видатків 2800 «Інші поточні видатки» на 564,00 грн. 

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

(кошторис Слобожанського Відділу культури, туризму, молоді та спорту) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 18 010,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі 

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

(у зв'язку з переходом на обслуговування до централізованої бухгалтерії Слобожанського 

Відділу кудьтури, туризму, молоді та спорту закладів культури, а саме КЗ 

«Шелудьківський будинок культури» та КЗ «Геніївський будинок культури»). 

7.18 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), а саме: 

- зменшити код видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 

8 088,00,00 грн. (кошти виділялися на придбання меблів); 

- збільшити код видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

8 088,00 грн. (поточний ремонт системи опалення, а саме заміна радіаторів та труб). 

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

соціального забезпечення» (кошторис Слобожанської селищної ради), а саме зробити 

перекид затверджених бюджетних асигнувань по коду видатків 2730 «Інші виплати 

населенню» з червня (- 276 486,00 грн.) на липень (+ 276 486,00 грн.). 

 

8. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК, а саме: 

 

8.1 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 на 

99 231,00 грн. по коду видатків 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» 

(помилково виділені кошти на технічне обстеженнянесучих конструкцій та фундаменту 

будівлі, геологія підошви фундаменту та геологія ділянки по вул. Горького у смт. 

Слобожанське та на розробку ескізного проекту). 

8.2 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 «Слобожанський центр надання соціальних 

послуг») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 35 231,00 грн. по коду видатків 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання 

комп’ютерної техніки). 

8.3 Внести зміни по КПК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників» (кошторис КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 64 000,00 грн. 

по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» (придбання комп’ютерної техніки). 

 



9. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1.2, 3.2.2 внести зміни до заходів на 2021 рік, 

які додаються до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

 

10. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1.3, 3.2.3, 3.2.4, 7.5 внести зміни до заходів на 

2021 рік, які додаються до Програми енергозбереження та благоустрою територій 

населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

 

11. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1.4 внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та 

охорони земель по Слобожанській селищній ради на 2021-2025 роки. 

 

12. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1.5 внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми розвитку місцевого самоврядування Слобожанської селищної 

ради на 2021-2025 роки. 

 

13. Відповідно до наведеного у п.п. 3.2.1, 7.1 внести зміни до заходів, які 

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

ради на 2021-2025 роки. 

 

14. Відповідно до наведеного у п.п. 7.6, 7.19 внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 

2021-2025 роки. 

 

15. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1.9, 3.2.8 (у частині надання субвенції 

обласному бюджету) внести зміни до заходів на 2021 рік, які додаються до комплексної 

Програми розвитку освітянської галузі Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

 

16. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1.17 внести зміни до заходів на 2021 рік, які 

додаються до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Слобожанської 

селищної ради на 2021-2025 роки. 

 

17. Відповідно до наведеного у п.п. 5.1.1, 5.1.2 внести зміни до заходів на 2021 рік, 

які додаються до Програми природоохоронних заходів Слобожанської селищної ради на 

2021-2025 роки. 

 

18. Відповідно до наведеного у п. п. 7.8 (щодо коду видатків 2271), п.п. 7.10 (щодо 

коду видатків 2272) та п.п. 7.11 (щодо коду видатків 2272) 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». 

 

19. 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.). 

 

Заступник начальника фінансового управління 

Слобожанської селищної ради                                                                     Наталія ШТЕФАН 

 


