
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХLІ  сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   19   липня   2018р. 

                                                                                                                                                №    742-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 шляхом 

збільшення надходжень на 54190,00 грн. по коду надходжень 41053900 «Інші 

субвенції» на співфінансування міні-проектів-переможців обласного 

конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в 

майбутнє». 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на  54190,00  грн.,а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 54190,00 грн.  по коду видатків 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (співфінансування міні-проектів 

які перемогли у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє», в тому числі Слобожанський ДНЗ №1 – 50600,00 

грн., Слобожанський ДНЗ №7 – 3590,00 грн.) 

 

3. Внести зміни до доходної частини спеціального  фонду бюджету шляхом 

збільшення надходжень на 112447,00 грн. по коду надходжень 41053900 

«Інші субвенції», в тому числі на співфінансування міні-проектів- 

переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє» - 76447,00 грн., фінансова підтримка ГО 

«Зміївська районна спортивна організація «САМБО» - 36000,00 грн. 

 

4.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на              

112447,00 грн. а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 76447,00 грн. по коду видатків 3110 



«Придбання обладнання  і предметів довгострокового  користування» 

(співфінансування міні-проектів які перемогли у обласному конкурсі міні- 

проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», в тому числі 

Слобожанський ДНЗ №1 – 53700,00 грн., Слобожанський ДНЗ №7 – 22747,00 

грн) 

 

4.2. Внести зміни по КПК 0105062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність в 

регіоні»(кошторис  ГО Зміївська районна спортивна організація «Самбо») 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 36000,00 грн. по коду видатків 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 

(придбання покриття для килима борцовського) 

 

5.Розподілити вільний залишок загального фонду бюджету, який склався 

станом на 01.01.2018 року у сумі 4514,00 грн., а саме: 

 

5.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  бюджету 

розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на              4514,00 грн. а 

саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 4514,00 грн. по коду видатків 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» (оплата державної експертизи робочого 

проекту «Капітальний ремонт будівлі Слобожанського ДНЗ (ясла – садок) №7 

«Колосок») 

 

 6. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК, а саме: 

 

6.1. Внести зміни по КПК 0103242 «Інші видатки на соціальний захист 

населення» шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 7000,00 грн. по коду 

видатків 2730 «Інші виплати населенню». 

 

6.2. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 7000,00 грн. по коду видатків 2610«Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (виготовлення 

інвентаризаційних планів (зйомки) дитячих майданчиків при проведенні 

технічної інвентаризації та паспортизації даних об’єктів в смт.Слобожанське) 

 

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

перекиду бюджетних асигнувань з коду на код , а саме: 

 

6.3.1. Зменшити код видатків 2230 « Продукти харчування» на 188800,00 грн. 

 

6.3.2. Збільшити коди видатків : 



 - 2111 « Заробітна плата» на 154754,00 грн. 

 - 2120 « Нарахування на оплату праці» на 34046,00 грн. 

 

7. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК, а 

саме: 

 

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

виробничої інфраструктури комунальної власності» шляхом зменшення 

бюджетних асигнувань на 2134,00 грн. по коду видатків 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів». 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 2134,00 грн. по коду видатків 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» (плата державної експертизи робочого 

проекту «Капітальний ремонт будівлі Слобожанського ДНЗ (ясла-садок) №7 

«Колосок») 

 

8.Розподілити кошти вільного залишку спеціального фонду бюджету , який 

склався станом на 01.01.2018 р., а саме: 

 

8.1.Внести до видаткової частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 1581731,00 грн., а саме: 

 

8.1.1 Внести зміни по КПК 01083114 «Охорона та раціональне використання 

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

бюджетних асигнувань на 1581731,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» ( на оплату робіт по 

об’єкту «Будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також 

системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. води , що надходить 

від інших підприємств в смт.Слобожанське», з них на будівельно – монтажні 

роботи -1499046,00 грн., технічний нагляд – 36058,00 грн., витрати  замовника на 

геодезичну зйомку- 46627,00 грн.) 

 

9.Відповідно до наведеного у п.п.4.1.,4.2.,5.1.1.,7.1,7.2. внести зміни у  додаток 

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

коштів бюджету розвитку” 

 

10. Відповідно до наведеного у п.п.7.1.  внести зміни до заходів на 2018 рік, які 

додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою територій 

населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-2019роки. 

 

11. Відповідно до наведеного у п.8.1.1 внести зміни до заходів на 2018 р., які 

додаються до Довгострокової програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на 2017 – 2020 роки. 

 



 

12. 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 

 

 

 

 

 

 

 


