
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХLII сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   30    серпня     2018р. 

                                                                                                                                                №    _760_-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 40000,00 грн. по коду надходжень 41053900 

«Інші субвенції з місцевого бюджету». 

  

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на  40000,00 грн., а саме: 

 

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

організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність в регіоні»  

(кошторис ГО СК «Енергетик-Центренерго») шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 20000,00 грн. (надання фінансової підтримки) по коду видатків 

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» 

 

2.2. 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 20000,00 грн. (надання фінансової 

підтримки) по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти  

підприємствам (установам, організаціям)» 

3.Внести зміни до видаткової частини загального фонду шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК, а саме: 

 

3.1.Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 29830,00 грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (розсада квітів) 

 

3.2. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 



пунктів» (кошторис КП «Донець») шляхом зменшення бюджетних 

асигнувань на 196772,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (розсада квітів – 

149680,00 грн., ПММ – 47092,00 грн.) 

 

3.3.Внести зміни по КПК 0101010 «Надання дошкільної освіти» ,а саме: 

Зменшити бюджетні асигнування на 701292,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2230 «Продукти харчування»  на 540489,00 грн. 

- по коду 2271 «Оплата теплопостачання» на 95916,00 грн. 

- по коду 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 64383,00 

грн. 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 504,00 грн. 

Збільшити бюджетні асигнування  на 701350,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата»  на 574416,00 грн. 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 126372,00 грн. 

- по коду 2240 Оплата послуг (крім комунальних)» на 562,00 грн. 

(обслуговування газового обладнання) 

 

3.4. 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 _73924,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар»  на 4500,00 

грн.(придбання гумових шин для службового автомобіля Hyundai Elantra) 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 69424,00 

грн.(виготовлення та встановлення рекламних конструкцій – 26200,00 грн. 

виготовлення та встановлення прапорних клумб з флагштоками та прапорами 

-42720,00 грн., послуги  з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій - 504,00 грн. ) 

 

3.5. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 152620,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (улаштування 

вуличного освітлення парку смт. Слобожанське – 95500,00 грн., придбання 

світильників вуличного освітлення – 57120,00 грн.) 

 

3.6. Внести зміни по КПК 0104060 «Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» 

(кошторис КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури»), а саме: 

 

Зменшити код видатків 2273 «Оплата електроенергії » на 48127,00 грн. 



Збільшити коди видатків: 

-  код  2111 « Заробітна плата»  на 46127,00 грн. 

-  код 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 2000,00 грн. 

 

4. Розподілити кошти вільного залишку спеціального  фонду бюджету, 

який склався станом на 01.01.2018р.у сумі _2 354 591,00_ грн.,а саме: 

 

4.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету   

шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на 2 354 591,00 грн. ,а саме: 

 

4.1.1.Внести зміни по КПК 0108311«Охорона та раціональне використання 

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

бюджетних асигнувань на 2 354 591,00 грн. по коду видатків 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(капітальний ремонт зелених насаджень санітарно-захисної зони 

смт.Слобожанське – 915099,00 грн.,з них підрядні роботи - 892253,00 грн., 

технічний нагляд – 21638,00 грн., авторський нагляд – 1208,00 грн., 

реконструкція об’єктів озеленення – захисних зелених насаджень з 

відновленням елементів благоустрою вздовж вулиці Пушкіна у 

сел.Слобожанське – 1439492,00 грн.,з них підрядні роботи – 1397928,00 грн., 

технічний нагляд – 34064,00 грн., авторський нагляд – 7500,00 грн .) 

 

5. Відповідно до наведеного у п.п.3.1.,3.2.,3.5. внести зміни до заходів на 2018 

рік, які додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-

2019роки. 

 

6. Відповідно до наведеного у п.4.1.1 внести зміни до заходів на 2018 р., які 

додаються до Довгострокової програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на 2017 – 2020 роки. 

 

7.Відповідно до наведеного у п.3.3.(щодо зменшення кодів видатків 

2271,2272) та п.п.3.6. (що до зменшення коду видатків 2273) внести зміни у 

додаток №3 до рішення ХХХІІ Комсомольської селищної ради VІІ скликання 

№ 558- VІІ «Про селищний бюджет на 2018 рік» від 21 грудня 2017 року.  

 

 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 

 

 


