
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХLІV  сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   16   жовтня   2018р. 

                                                                                                                                                №    _780 -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 9 місяців  поточного року) шляхом збільшення 

надходжень на 1 041 963,00 грн.,в тому числі  по кодам надходжень: 

 

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

товарів(продукції), (пальне)»   на 2741,00 грн. 

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

України підакцизних товарів(продукції),(пальне)»   на 13786,00 грн. 

- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»  на 66800,00 грн. 

- по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»  на 180801,00 грн. 

- по коду 18050300  «Єдиний податок з юридичних осіб» на 29605,00 грн. 

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»  на 454406,00 грн. 

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

бюджетів»  на 231356,00 грн. 

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

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»  на 62468,00 грн. 

 

2.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення надходжень на 230000,00 грн. по коду надходжень 41053900 

«Інша субвенція », тому числі: 

- надання фінансової підтримки ГО «Зміївська районна спортивна організація 

«САМБО» - 80000,00 грн., та на виконання Комплексної програми захисту 

прав дітей, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності у 

Зміївському районі на поточний ремонт квартири за адресою: Харківська 

обл.,Зміївський район, смт.Слобожанське, вул.Сергія Закори 30 кв.19 – 

150000,00 грн. 

 



3.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань (за рахунок понадпланових 

надходжень)   на  648 018,00  грн.,а саме: 

 

3.1. 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 328,00 грн.,  по коду  видатків  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  

(додаткові кошти на придбання ПЗ) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 72570,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 13170,00 грн. 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 58000,00 грн. 

-по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 1400,00 грн.(оплата 

послуг з перевірки димових та вентиляційних каналів в ДНЗ №1 та ДНЗ 

«Донецький») 

 

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

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

(кошторис КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 180000,00 грн. по коду видатків 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (поточний ремонт цоколю і відмостки 

клуба с.Донець) 

 

3.4. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 395120,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (виготовлення 

табличок з правилами експлуатації дитячих ігрових та спортивних 

майданчиків – 7650,00 грн.,поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг 

(квартал №2,№14) в смт.Слобожанське – 90090,00 грн., поточний ремонт 

вуличного освітлення по вул.Спортивна  в смт. Слобожанське – 159800,00 

грн. та по вул.Сергія Закори в смт.Слобожанське – 137580,00 грн. ) 

 

4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 230000,00 грн.,а саме: 

 

4.1.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 80000,00 грн. по коду видатків 2610 

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

(придбання матів) 

 

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

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 150000,00 грн. по коду видатків 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (поточний  ремонт квартири за адресою: 

смт.Слобожанське, вул.Сергія Закори 30 кв.19) 

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку (за рахунок понадпланових надходжень) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 393 945,00 грн., а саме: 

 

5.1. 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 831,00 грн. по коду видатків 3110 «Придбання обладнання предметів 

довгострокового користування» (додаткові кошти на придбання комп’ютера ) 

 

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

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (кошторис 

ОСББ «ТЕМ») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 70000,00 грн. 

по коду видатків 3210  «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (капітальний ремонт верхніх парапетів буд.70(8) по вул.С. 

Закори ) 

 

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

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (кошторис 

ОСББ «Донець») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 234025,00 

грн. по коду видатків 3210  «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (капітальний ремонт шиферної покрівлі 

житлового будинку №12 по вул.Привокзальній в с.Донець ) 

 

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

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (кошторис 

ОСББ «Електромонтажник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

89089,00 грн. по коду видатків 3210  «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (капітальний ремонт покрівлі козирків над 

входами в під’їзди буд.№24 (110) по вул.Ціолковського ) 

 

6.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету   

шляхом перекиду  бюджетних асигнувань  в межах КПК, 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 зменшення бюджетних асигнувань на 

39084,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

 

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

  Збільшити коди видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 9918,00 грн. 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 2182,00 грн. 

-по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  на 39084,00 

грн.(придбання новорічних подарунків) 

Зменшити код 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на 12100,00 

грн. 

6.3.Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 49920,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (придбання добрив). 

 

6.4. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 49920,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» ( на придбання 

добрив). 

 

7. Відповідно до наведеного у п.п. 4.2.,5.2.,5.3.,5.4. 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.3.4.,6.3.,6.4.  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.,5.2.,5.3.,5.4. 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 


