
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХLVІ  сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   22   листопада   2018р. 

                                                                                                                                                №    798-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 видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК,а саме: 

1.1. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 45000,00 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 ) 

 

1.2. 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» ,а саме: 

- зменшити код видатків  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на  

3800,00 грн. 

- збільшити код видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  

на 3600,00 грн.(придбання меблів) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 200,00 грн.,  по коду видатків  2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)»  (оплата послуг з доставки періодичних 

видань) 

1.4. .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»), а саме: 

- збільшити коди видатків: 

        - код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 45000,00 

грн.(виготовлення та встановлення прапорних клумб з флагштоками та 



прапорами) 

        -  код 2111 «Заробітна плата» на 59100,00 грн. 

        -  код 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 8400,00 грн. 

- зменшити коди видатків: 

        - код 2271 «Оплата теплопостачання» на 35500,00 грн. 

        - код 2273 «Оплата електроенергії» на 32000,00 грн. 

2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом  перекиду бюджетних асигнувань в межах 

КПК , а саме: 

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

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» (кошторис КП 

«Комунальник») шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 15000,00  грн. 

по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» ( кошти виділялися на капітальний ремонт рубероїдної 

покрівлі житлових будинків  смт.Слобожанське по вул.Єнергетиків,4 та  

вул.Я.Мудрого,8 ) 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 15000,00 грн. по коду видатків 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» (державна експертиза робочого 

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

«Колосок») 

3. Відповідно до наведеного у п.п.1.1.  внести зміни до заходів на 2018 рік, які 

додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-

2019роки. 

 

4. Відповідно до наведеного у п.п. 2.1. внести зміни до заходів на 2018 рік які 

додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр. 

 

5. Відповідно до наведеного у п.п.2.1.,2.2 внести зміни у  додаток №6 

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

коштів бюджету розвитку” 

 

6. 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 
 


