
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХLV  сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   6   листопада   2018р. 

                                                                                                                                                №    _788_-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 десять місяців  поточного року та з урахуванням 

надходжень до кінця поточного року ) , а саме: 

-Зменшити коди надходжень: 

- код 108010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

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

житлової нерухомості» на 16347,00 грн. 

 

- код 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

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

нежитлової нерухомості» на 35812,00 грн. 

 

- код 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 162101,00 грн. 

 

- код 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» на 18200,00 грн. 

 

- код 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на 8790,00 грн. 

 

- 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» на 3150,00 грн. 

 

- 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" на 

292896,00 грн  



- Збільшити коди надходжень: 

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

бюджетів»  на 244375,00 грн. 

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

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

нежитлової нерухомості» на 292921,00 грн.  

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК,а саме: 

 

2.1.Внести зміни по КПК 0107370 «Реалізація інших заходів щодо соціально 

економічного розвитку територій»  шляхом  зменшення бюджетних 

асигнувань на 27624,00 грн.,  по коду  видатків  2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних  (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» 

 

2.2.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 27624,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)»  

 

2.3.Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 31400,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» (кошти виділялися на 

утримання доріг і вулиць у с.Донець у зимовий період ) 

 

2.4.Внести зміни по КПК 0109800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програми соціально-економічного 

розвитку регіонів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 31400,00 

грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів»(субвенція державному бюджету на фінансування 

Слобожанського пункту Зміївського відділу  поліції за адресою вул.Дружби,6 

для придбання багатофункціональних пристроїв у кількості 2 шт.,шредеру 

(знищувачу паперу) у кількості 1 шт.,офісних крісел у кількості 3 шт.,стільців 

офісних у кількості 10 шт.) 

 

3. Відповідно до наведеного у п.п.2.3.  внести зміни до заходів на 2018 рік, які 

додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-

2019роки. 

 

 



4. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


