
Супровідна записка до рішення XVІІ сесії VIII скликання Слобожанської 

селищної ради від 16 вересня 2021 р. № 626-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 за 

підсумками роботи за 8 місяців поточного року шляхом збільшення на 

6 450 164,00 грн., а саме: 

 

- Зменшити коди надходжень на 1 205 534,00 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 

792 398,00 грн.; 

- по коду надходжень 14021900 «Пальне» на 75 161,00 грн.; 

- по коду надходжень 14031900 «Пальне» на 283 767,00 грн.; 

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

50 461,00 грн.; 

- по коду надходжень 22012600 «Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на 3 747,00 грн. 

 

- Збільшити коди надходжень на 7 655 698,00 грн., в тому числі по кодам 

надходжень: 

- по коду надходжень 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів» на 105 947,00 грн.; 

- по коду надходжень 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на 

51,00 грн.; 

- по коду надходжень 24060300 «Інші надходження» на 1 800,00 грн. 

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

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати» на 5 022 409,00 грн. 

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

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата» на 1 165 004,00 грн.; 

- по коду надходжень 13010100 «Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування» на 45 562,00 грн.; 

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

видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення» на 

6 150,00 грн.; 

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

видобування природного газу» на 681 427,00 грн.; 

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

видобування газового конденсату» на 5 674,00 грн.; 



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

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

житлової нерухомості» на 21 031,00 грн.; 

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

82 136,00 грн.; 

- по коду надходжень 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 

258 478,00 грн.; 

- по коду надходжень 22080400 «Надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності» на 33 804,00 грн.; 

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

226 225,00 грн. 

 

2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань (за рахунок понадпланових 

надходжень) на 2 496 889,00 грн., а саме: 

 

2.1 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 30 000,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» (робота з актуалізації технічних паспортів шкіл та внесення їх до 

Єдиної державної електронної системи). 

2.2 Внести зміни по КПК 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 25 000,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (поточний ремонт 

приміщення підрозділу поліції по вул. Дружби, 6). 

2.3 Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 108 673,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (встановлення декоративних 

малих форм з елементами озеленення на території прилеглої до Слобожанського 

Палацу культури в смт. Слобожанське – 45 000,00 грн.; послуги з приєднання до 

електричних мереж об'єкту вуличне освітлення від ТП-238 за адресою: вул. Воїнів 

Сибіряків, с. Мохнач, Зміївський р-н, Харківська обл. – 5 973,00 грн.; послуги з 

розробки проекту з приєднання до електричних мереж об'єкту вуличне освітлення 

від ТП-238 за адресою: вул. Воїнів Сибіряків, с. Мохнач, Зміївський р-н, 

Харківська обл. – 8 000,00 грн.; поточний ремонт мереж вуличного освітлення в 

с. Донець – 49 700,00 грн.). 

2.4 Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (кошторис Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 49 800,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг 



(крім комунальних)» (додаткові кошти на облаштування майданчику з 

відновленням елементів благоустрою біля пам’ятника у с. Черкаський Бишкин). 

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

Слобожанського Відділу освіти) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

49 000,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

(поточний ремонт в будівлі КЗДО (ясла-садок) «Веселка» с. Шелудьківка, а саме: 

поточний ремонт аварійних сходів – 28 000,00 грн., поточний ремонт покрівлі – 

21 000,00 грн.). 

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

Слобожанського ЗДО №4) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

5 661,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

(придбання матеріалів для ремонту систем холодного та гарячого водопостачання). 

2.7 Внести зміни по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (кошторис Слобожанського Відділу освіти) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 457 883,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

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

439 883,00 грн. (придбання металопластикових вікон для Слобожанського 

ліцею №1); 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

18 000,00 грн. (поточний ремонт покрівлі приміщення Слобожанської гімназії №2). 

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

ЗДО с. Донець) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 92 966,00 грн. по 

коду видатків 2274 «Оплата природного газу» (додаткові кошти на оплату 

природного газу у зв'язку з підвищенням тарифу на природний газ). 

2.9 Внести зміни по КПК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній 

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

Слобожанського Відділу освіти) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

2 000,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (навчання спеціалістів у 

сфері здійснення публічних закупівель). 

2.10 Внести зміни по КПК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 164 878,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

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

106 300,00 грн. (придбання комп’ютерного обладнання, меблів – 100 700,00 грн., 

придбання вивісок – 5 600,00 грн.); 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

58 578,00 грн. (придбання ПЗ – 37 320,00 грн., технічне обслуговування 

електрообладнання та лабораторно-профілактичного вимірювання 

електропроводки – 21 258,00 грн.). 

2.11 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 154 602,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 



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

132 645,00 грн. (придбання комп’ютерного, звукового та освітлювального 

обладнання); 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

21 957,00 грн. (придбання ПЗ – 6 220,00 грн., технічна повірка та обслуговування 

засобів вимірювальної техніки, зняття та встановлення газових лічильників КЗ 

«Шелудьківський будинок культури» – 15 737,00 грн.). 

2.12 Внести зміни по КПК 1011080 «Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами» (кошторис Слобожанського Відділу культури, туризму, 

молоді та спорту) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 9 500,00 грн. по 

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

музичних інструментів). 

2.13 Внести зміни по КПК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (кошторис Слобожанської 

селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 28 000,00 грн. по 

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

місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної ради: придбання 

бензину А-92 (500 л) – 14 000,00 грн., придбання дизельного палива (500 л) – 

14 000,00 грн.). 

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

(кошторис Фінансового управління Слобожанської селищної ради) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 205 201,00 грн. по коду видатків 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання 

субвенції з селищного бюджету Зміївській міській територіальній громаді для КНП 

«Зміївський центр первинної медико-санітарної допомоги» на відшкодування 

вартості лабораторних досліджень, які проводяться населенню Слобожанської 

селищної територіальної громади – 185 000,00 грн., для КНП «Зміївська ЦРЛ» 

додаткові кошти для фінансування відокремленого структурного підрозділу 

флюрографічного кабінету у с. Шелудьківка на відшкодування комунальних витрат 

(електроенергії за період січень-грудень 2021 року) – 20 201,00 грн.). 

2.15 Внести зміни по КПК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 

регіонів» (кошторис Фінансового управління Слобожанської селищної ради) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 67 200,00 грн. по коду видатків 

2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання 

субвенції Державному бюджету: для фінансування другого відділу Чугуївського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

Харківської області – 52 200,00 грн., а саме для забезпечення медичної комісії 

медикаментами, необхідним обладнанням та інструментарієм, іншим медичним та 

господарським майном – 6 200,00 грн., перевезення молоді з Зміївської призовної 

дільниці до Харківського ОЗП на обласну медичну комісію для призову до лав 

Збройних сил України – 46 000,00 грн.; для фінансування поліцейської станції 

Зміївського ВП ГУНП в Харківській області на придбання стільців – 

15 000,00 грн.). 



2.16 Внести зміни по КПК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій» (кошторис Слобожанської селищної 

ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 900 000,00 грн. по коду 

видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» (виготовлення топографічних карт та 

картографічної основи масштабу – 850 000,00 грн.; розміщення інформації з метою 

висвітлювання діяльності Слобожанської селищної ради – 50 000,00 грн.). 

2.17 Внести зміни по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (кошторис Слобожанського Відділу освіти) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 146 525,00 грн. по коду видатків 

2274 «Оплата природного газу» (додаткові кошти на оплату природного газу, у 

зв'язку з підвищенням тарифу на природний газ). 

 

3. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку (за рахунок понадпланових надходжень) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 3 953 275,00 грн., а саме: 

 

3.1 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 26 316,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової 

підтримки на безповоротній основі КП «Донець» для придбання насосу на КНС 

№3). 

3.2 Внести зміни по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 3 177 400,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об’єктам: реконструкція тротуарів з заміною покриття, 

влаштуванням пішохідних зон, велодоріжок, майданчиків для відпочинку, фотозон 

по вул. Я. Мудрого в смт. Слобожанське – 49 700,00 грн., капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття по вул. Спортивній в смт. Слобожанське – 47 700,00 

грн.; придбання дорожньої комбінованої машини із змінним обладнанням МДКЗ-

12 повнокомплектна на базі автомобіля МАЗ-5340 С2 евро5 – 2 400 000,00 грн.; 

придбання трактору Кий 14102 з навісним обладнанням (щітка, відвал) – 

680 000,00 грн.). 

3.3 Внести зміни  по КПК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 120 650,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання 

ноутбуків, проектору). 

3.4 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 150 109,00 грн. по коду видатків 3110 «Придбання 



обладнання і предметів довгострокового користування» (придбання одягу сцени, 

звукового обладнання). 

3.5 Внести зміни по КПК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами» (кошторис Слобожанського Відділу культури, туризму, молоді та 

спорту) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 82 000,00 грн. по коду 

видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(придбання музичних інструментів). 

3.6 Внести зміни по КПК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (кошторис Слобожанської 

селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 12 000,00 грн. по 

коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» (створення місцевого матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Слобожанської селищної 

ради для придбання бензинової електростанції). 

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

(кошторис Фінансового управління Слобожанської селищної ради) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 384 800,00 грн. по коду 

видатків 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» (субвенція з бюджету Слобожанської селищної територіальної громади 

обласному бюджету як співфінансування у розмірі 20% для придбання чотирьох 

мультифункціональних спортивних майданчиків для с. Донець, с. Шелудьківка, 

с. Черкаський Бишкин, с. Скрипаї). 

 

4. Розподілити вільний залишок спеціального фонду бюджету 

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

5 608 500,00 грн., а саме: 

 

4.1 Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 5 608 500,00 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 96 800,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (виготовлення проектно-

кошторисної документації по об’єктам: реконструкція зелених насаджень з 

використанням їх рекреаційних можливостей із влаштуванням системи поливу, зон 

відпочинку та газонів по вул. Я. Мудрого в смт. Слобожанське – 49 500,00 грн., 

реконструкція захисної зеленої зони рекреації від вул. Енергетиків до зони 

відпочинку «Березовий гай» з влаштуванням системи використання зібраних 

дощових вод для поливу і додатковим оснащенням насосної станції в смт. 

Слобожанське – 47 300,00 грн.). 

4.1.2 Внести зміни по КПК 0118311 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» (кошторис КНП «Слобожанська лікарня») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 48 700,00 грн. по коду видатків 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (виготовлення 

проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція зелених насаджень 



з використанням їх рекреаційних можливостей та влаштування заїздів і зон 

відпочинку загального доступу на території, прилеглої до Слобожанської лікарні 

по вул. Дружби в смт. Слобожанське»). 

4.1.3 Внести зміни по КПК 0618311 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» (кошторис Слобожанського Відділу освіти) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 5 463 000,00 грн. по коду видатків 3142 

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

використанням їх рекреаційних можливостей і з влаштуванням системи поливу на 

території, прилеглої до гімназії №2 у селищі Слобожанське – 2 970 000,00 грн., 

реконструкція зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей і 

з влаштуванням системи поливу на території, прилеглої до Слобожанського 

ліцею №1 у селищі Слобожанське – 2 493 000,00 грн.). 

 

5. Розподілити залишок освітньої субвенції, який склався станом на 

01.01.2021 року, у сумі 1 656 303,00 грн., а саме: 

 

5.1 Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1 275 093,00 грн., а саме: 

 

5.1.1 Внести зміни по КПК 0611061 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (кошторис Слобожанського Відділу освіти) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1 275 093,00 грн., в тому числі по 

кодам видатків: 

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

13 560,00 грн. (придбання обладнання для харчоблоків шкіл); 

- по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

1 261 533,00 грн. (поточний ремонт харчоблоків: Слобожанського ліцею №1 – 

761 533,00 грн., КЗ «Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів» - 500 000,00 грн.). 

 

5.2 Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

381 210,00 грн., а саме: 

 

5.2.1 Внести зміни по КПК 0611061 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» (кошторис Слобожанського Відділу освіти) 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 381 210,00 грн. по коду видатків 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(придбання обладнання для харчоблоків шкіл). 

 

6. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

шляхом перекиду затверджених бюджетних асигнувань в межах КПК з коду 

на код, а саме: 

 

6.1 Внести зміни по КПК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників» (кошторис КУ «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників»), а саме: 



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

17 500,00 грн. (кошти виділялися на придбання ПЗ); 

- Збільшити код видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на 17 500,00 грн. (на придбання меблів). 

 

7. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом перекиду затверджених бюджетних асигнувань в межах КПК з коду 

на код, а саме: 

 

7.1 Внести зміни по КПК 1017691 «Виконання заходів за рахунок цільових 

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» (кошторис КП КЗ 

«Слобожанський селищний Палац культури»), а саме: 

- Зменшити код видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» на 220,00 грн. (економія коштів); 

- Збільшити код видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на 220,00 грн. (придбання фотопапіру). 

 

8. Внести зміни до видаткової частини загального фонду (залишок 

освітньої субвенції) шляхом перекиду затверджених бюджетних асигнувань з 

коду на код в межах КПК, а саме: 

 

8.1 Внести зміни по КПК 0611061 «Надання загальної середньої освіти 

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

а саме: 

- Зменшити у квітні 2021 року коди видатків на 500 000,00 грн., в тому числі: 

- код видатків 2111 «Заробітна плата» на 409 836,00 грн.; 

- код видатків 2120 «Нарахування на оплату праці» на 90 164,00 грн.; 

- Збільшити у квітні 2021 року код видатків 2240 ««Оплата послуг (крім 

комунальних)» на 500 000,00 грн. (поточний ремонт харчоблоку Слобожанської 

гімназії №2). 

 

9. Внести зміни до рішення ХV сесії VIII скликання від 22.07.2021 року 

№462-VIII (далі – рішення), а саме пункт 3.2.8 супровідної записки до рішення 

викласти у наступній редакції: 

 

«3.2.8 Внести зміни по КПК 3719720 «Субвенція з місцевого бюджету на 

виконання інвестиційних проектів» (кошторис Фінансового управління 

Слобожанської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

290 565,00 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 корегування 

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



практики - сімейної медицини з вбудованим житлом для лікаря в с. Шелудьківка по 

вул. Горького, 65 Зміївського району Харківської області» - 290 565,00 грн.; 

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

(кошторис Фінансового управління Слобожанської селищної ради) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 115 192,00 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 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.)». 

 

10. Відповідно до наведеного у п.п. 2.2 внести зміни до заходів на 2021 рік, 

які додаються до Програми розвитку та реформування житлово-комунального 

господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

 

11. Відповідно до наведеного у п.п. 2.3, 2.4, 3.2 внести зміни до заходів на 

2021 рік, які додаються до Програми енергозбереження та благоустрою територій 

населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

 

12. Відповідно до наведеного у п.п. 2.14 внести зміни до заходів на 2021 рік, 

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

селищної ради на 2021-2023 роки. 

 

13. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1 внести зміни до заходів на 2021 рік, 

які додаються до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

 

14. Відповідно до наведеного у п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 внести зміни до заходів 

на 2021 рік, які додаються до Програми природоохоронних заходів Слобожанської 

селищної ради на 2021-2025 роки. 

 

15. Відповідно до наведеного у п.п. 2.13, 3.6 внести зміни до заходів на 2021 

рік, які додаються до Програми створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

на території Слобожанської селищної ради на 2021-2023 роки. 

 

16. Відповідно до наведеного у п.п. 2.15 (у частині надання субвенції 

Державному бюджету для фінансування другого відділу Чугуївського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської 

області) внести зміни до заходів на 2021 рік, які додаються до Програми з 



організації підготовки та проведення призову громадян України, які проживають 

на території Слобожанської селищної ради, на строкову військову службу у 2021-

2023 роках. 

 

17. Відповідно до наведеного у п.п. 2.15 (у частині надання субвенції 

Державному бюджету для фінансування поліцейської станції Зміївського ВП 

ГУНП в Харківській області) внести зміни до заходів на 2021 рік, які додаються до 

комплексної Програми профілактики правопорушень, злочинності та сприяння 

діяльності правоохоронних органів на території Слобожанської селищної ради на 

2021-2025 роки. 

 

18. Відповідно до наведеного у п.п 2.16 внести зміни до заходів на 2021 рік, 

які додаються до Програми розвитку земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель по Слобожанській селищній раді на 2021-

2025 роки та до Програми розвитку місцевого самоврядування Слобожанської 

селищної ради на 2021-2025 роки. 

 

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.). 

 

 

 

Начальник фінансового управління  

Слобожанської селищної ради                                                Наталія БАРДАКОВА 


