
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХL  сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ 

від 21  червня   2018р. 

                                                                                                                                                №  718-VIІ                                                                                                   
«Про внесення змін до рішення 

ХХХІІ сесії  Комсомольської селищної ради  

VІІ скликання від 21 грудня 2017 року №558- VІІ  

«Про селищний бюджет на 2018 рік.» 

 

     Відповідно до ст.78 Бюджетного Кодексу України,селищна рада  

 

                                                   ВИРІШИЛА: 

 
1.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету (за 

підсумками роботи за п’ять місяців  поточного року) шляхом збільшення 

надходжень на 2 125 965,00 грн.,а саме по кодам надходжень: 

- по коду 11020202 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності» на 8001,00 грн. 

- по коду 14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів(продукції), (пальне)»   на 789,00 грн. 

- по коду 14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів(продукції),(пальне)»   на 3169,00 грн. 

- по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»  на 79464,00 грн. 

- по коду 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості»  на 6454,00 грн. 

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

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості» на 281663,00 грн. 

- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»  на 219809,00 грн. 

- по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»  на 76103,00 грн. 

- по коду 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб»   на 18750,00 грн. 

- по коду 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб»  на 36928,00 грн. 

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  на 913651,00 грн. 

- по коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 

відсотків" на 156120,00 грн. 



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

бюджетів»  на 264261,00 грн. 

- по коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів»  на 19600,00 грн. 

- по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 

784,00 грн. 

-  по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  на 1150,00 грн. 

- по коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» на 1830,00 грн. 

- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності»  на 36840,00 гн 

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

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування»  на 36,00 грн. 

- по коду 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України»   на 238,00 

грн. 

- по коду 24060300 «Інші надходження»   на 325,00 грн. 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на  44557,00  грн.,а саме: 

 

2.1. Внести зміни по КПК 0100150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської 

рад та їх виконавчих комітетів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 3705,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар»  на 1705,00 

грн.(придбання запасних частин та розхідних матеріалів для комп’ютерної 

техніки) 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 2000,00 

грн.(виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомості, які 

відносяться до комунальної власності) 

 

2.2. Внести зміни по КПК 0101010 «Надання дошкільної освіти» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 20424,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2230 «Продукти харчування» на 10000,00 грн. 

-по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 10424,00 грн.(послуги 

банку – 2000,00 грн. технічне обслуговування та державна повірка газового 

обладнання – 8424,00 грн.) 



2.3.Внести зміни по КПК 0106020 «Забезпечення функціонування 

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

надають житлово-комунальні послуги» (кошторис КП «Комунальник») 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 11728,00 грн. по коду видатків 

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (технічне обслуговування газового обладнання (газових плит) 

у гуртожитках) 

 

2.4. Внести зміни по КПК 0109770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 8700,00 грн. по коду видатків 

2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

(надання субвенції з селищного бюджету районному бюджету на виконання 

Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на 

придбання шкільних дошок в кількості 3 штуки для Комунального закладу 

«Благодатська ЗОШ І-ІІ ступенів Зміївської районної ради Харківської 

області» ) 

3.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на              

2 081 408,00 грн. а саме: 

 

3.1. Внести зміни по КПК 0106017 «Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (кошторис 

ОСББ «Наш дім») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 178809,00  

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

організаціям)» (капітальний ремонт вхідних груп та покрівлі козирків 

житлових будинків по вул.Лермонтова 29,30,30а,31 смт.Слобожанське) 

 

3.2. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 827866,00 грн. по коду видатків 3210«Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)»(капітальний ремонт тротуарів по 

вул.Дружби смт.Слобожанське, а саме будівельні роботи – 808032,00 

грн.,технічний нагляд – 19834,00 грн.) 

 

3.3. Внести зміни по КПК 0107330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 927733,00 грн. по коду видатків 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів» (будівництво гостьових 

автопарковок у житлових кварталах смт.Слобожанське а саме: будівельні 

роботи – 895333,00 грн.,технічний нагляд – 22800,00 грн. авторський нагляд – 

9600,00 грн.) 

3.4. Внести зміни по КПК 0106020 «Забезпечення функціонування 

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

надають житлово-комунальні послуги» (кошторис КП «Донець») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 147000,00 грн. по коду видатків 



3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(корегування робочого проекту «Реконструкція водопроводу від свердловини 

до приватного сектору та по вул.Олімпійська, Миру, Садова, Маяковського, 

Вишнева, Дружби, Гагаріна, Ювілейна в с.Донець -110000,00 грн., 

комплексна експертиза робочого проекту -37000,00 грн.) 

 

4. Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2018р.у сумі _63235,00_ грн.,а саме: 

 

4.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на 63235,00 

грн. а саме: 

 

4.1.1. Внести зміни по КПК 0101010 «Надання дошкільної освіти» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 63235,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання  і предметів довгострокового  користування» 

(придбання пральної машини «BOSCH» - 13735,00 грн. для ДНЗ №7 

смт.Слобожанське та придбання кухонної витяжки – 49500,00 грн.для ДНЗ 

№1 смт.Слобожанське) 

 

5. Відповідно до наведеного у п.п. 2.3.,3.1.,3.4 внести зміни до заходів на 2018 

рік які додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр. 

 

6. Відповідно до наведеного у п.п.3.2.,3.3.  внести зміни до заходів на 2018 

рік, які додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-

2019роки. 

 

7.Відповідно до наведеного у п.п.3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,4.1.1. внести зміни у  

додаток №6 “Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку” 

 

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 Сілаєва В.А.) 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                 Д.М.Діхтяр 

 

 

 


