
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХLІІІ  сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   27   вересня   2018р. 

                                                                                                                                                №    _769_-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 вісім місяців  поточного року) шляхом збільшення 

надходжень на 1 095 182,00 грн.,в тому числі  по кодам надходжень: 

 

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

комунальної власності» на 13518,00 грн. 

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

товарів(продукції), (пальне)»   на 309,00 грн. 

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

України підакцизних товарів(продукції),(пальне)»   на 1465,00 грн. 

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

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»  на 121000,00 грн. 

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

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

нерухомості»  на 2538,00 грн. 

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

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

нерухомості »  на 8630,00 грн. 

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

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

нерухомості »  на 45191,00 грн. 

- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»  на 127342,00 грн. 

- по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»  на 67559,00 грн. 

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

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

бюджетів»  на 638839,00 грн. 

 



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

2561,00 грн. 

- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності»  на 45628,00 грн 

-  по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на 510,00 грн. 

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

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування»  на 19,00 грн. 

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

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України»   на 834,00 

грн. 

- по коду 24060300 «Інші надходження»   на 489,00 грн. 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на  1063420,00  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 4617,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар»  на 398,00 

грн.(придбання мережевих фільтрів) 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 3919,00 

грн.(придбання ПЗ) 

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

програм, не віднесені до заходів розвитку»  на 300,00 грн.(підвищення 

кваліфікації по охороні праці) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 462566,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

-по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 459291,00 грн.(монтаж 

системи пожежної сигналізації в ДНЗ освіти Комсомольської селищної ради.) 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 2075,00 грн.(оплата добових, 

проїзду на курсах підвищення кваліфікації педпрацівників) 

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

програм, не віднесені до заходів розвитку» на 1200,00 грн.(підвищення 

кваліфікації завідувачів ДНЗ по охороні праці) 

 

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 29055,00 грн. по коду видатків 



2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (ремонт автовишки АГП -30А) 

 

2.4. 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 329515,00 грн. по коду видатків 2610 

«Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» 

(надання фінансової допомоги на безповоротній основі на виплату заробітної 

плати робітникам КП «Донець» за період червень – серпень 2018року – 

303165,00 грн., на розробку проектно-кошторисної документації та 

встановлення лічильника холодної води у житловому будинку №4 по 

вул.Молодіжній - 23200,00 грн, навчання працівників КП «Донець з питань 

охорони  праці та техніки безпеки – 3150,00 грн.) 

 

2.5. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 224666,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (придбання матеріалів 

для фарбування порогів сповільнення та нанесення розмітки пішохідних 

переходів – 10433,00 грн., придбання матеріалів для улаштування 

загородження на виїзді з парку за стадіоном, улаштування майданчика для 

сміттєвих контейнерів по вул. Садовій, огородження майданчиків сміттєвих 

контейнерів біля житлового будинку по вул.Спортивній,7(№48а) та по 

вул.Садовій – 20748,00 грн., придбання витратних матеріалів для тракторів та 

автомобіля МАЗ для безперебійної роботи з очистки доріг від снігу – 

13785,00 грн., встановлення арт об’єктів  в парку в смт.Слобожанське – 

179700,00грн. ) 

 

2.6.Внести зміни по КПК 0104060«Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (кошторис 

КПКЗ «Слобожанський селищний Палац культури») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 13001,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети, 

матеріали обладнання та інвентар» (придбання фотошпалер) 

 

3.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету   

шляхом перекиду  бюджетних асигнувань  в межах КПК, а саме:             

 

3.1.  Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 101396,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)»( зменшення суми на 

придбання запасних частин.) 

 

 



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

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

(кошторис КПКЗ «Слобожанський селищний Палац культури») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 101396,00грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

 - по коду 2111 «Заробітна плата» на 83111,00 грн.(премія до Дня працівників 

культури :аматорів народного мистецтва)  

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 18285,00 грн.  

 

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

- Зменшити коди видатків: 

  - код 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 26776,00 грн. 

  - код 2800 « Інші поточні видатки» на 5946,00 грн. 

- Збільшити коди видатків: 

    - код 2111 «Заробітна плата» на 26821,00 грн. 

    - код 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 5901,00 грн. 

 

4.Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення надходжень на 2500000,00 грн.по коду надходжень 41053400 

«Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів» 

(субвенція на реконструкцію водопроводу від свердловини до приватного 

сектору та по вул.Олімпійська, Миру, Садова, Маяковського, Вишнева, 

Дружби, Гагаріна, Ювілейна в с.Донець Зміївського району Харківської 

області (корегування)) 

 

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на              

2500000,00 грн. а саме: 

 

5.1. Внести зміни по КПК 0107368 «Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок субвенцій з інших бюджетів»  (кошторис КП «Донець») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 2500000,00  грн. по коду видатків 

3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(реконструкція водопроводу від свердловини до приватного сектору та по 

вул.Олімпійська, Миру, Садова, Маяковського, Вишнева, Дружби, Гагаріна, 

Ювілейна в с.Донець Зміївського району Харківської області (корегування)) 

 

6.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку (за рахунок понадпланових надходжень) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 31762,00 грн., а саме: 

 

6.1.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 8262,00 грн. по коду видатків 3110 «Придбання обладнання предметів 

довгострокового користування» (придбання комп’ютера у зборі) 

 

 

6.2. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 23500,00 грн. по коду видатків 3210«Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)»( надання фінансової допомоги на 

безповоротній основі на придбання лопати-відвалу ЛВН-2,5 та трактор МТЗ 

для своєчасної розчистки доріг від снігу у с.Донець) 

 

7. Відповідно до наведеного у п.п. 2.3.,5.1. внести зміни до заходів на 2018 рік 

які додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр. 

 

8. Відповідно до наведеного у п.п.2.5.,3.1.,6.2.  внести зміни до заходів на 

2018 рік, які додаються до Програми розвитку енергозбереження та 

благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 

2018-2019роки. 

 

9.Відповідно до наведеного у п.п.5.1.,6.1.,6.2. внести зміни у  додаток №6 

“Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок 

коштів бюджету розвитку” 

 

10. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


