
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХLVІІ  сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від    07  грудня   2018р. 

                                                                                                                                              №    _824 -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 11 місяців  поточного року та з урахуванням 

надходжень до кінця поточного року) , а саме: 

1.1.Зменшити коди надходжень на 328114,00 грн., в тому числі по кодам 

надходжень: 

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

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

нерухомості»  на 463,00 грн. 

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

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

нерухомості »  на  1823,00 грн. 

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

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

нежитлової нерухомості» на 257598,00 грн. 

- по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» на 68218,00 грн. 

- по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  на 12,00 грн. 

 

1.2.Збільшити коди надходжень на 949325,00 грн., в тому числі по кодам 

надходжень: 

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

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на 60285,00 грн. 

- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»  на 83935,00 грн. 

- по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»  на 42739,00 грн. 

- по  коду 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб»   на 25000,00 

грн. 

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 326111,00 грн. 

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

бюджетів»  на 371322,00 грн. 

- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 



цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності»  на 39933,00 грн 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на  621211,00  грн.,а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 6540,00 грн., по коду видатків 2120 

«Нарахування на заробітну плату»  

 

2.2.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 430224,00 грн. по коду 

видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (надання фінансової допомоги на безповоротній основі на 

оплату заборгованості по податку з доходів фізичних осіб ) 

 

2.3. 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 184447,00 грн. по коду видатків 2610 

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

(надання фінансової допомоги на безповоротній основі на виплату 

заборгованості по заробітній платі  за період жовтень – листопад   поточного 

року ) 

3. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку шляхом перекиду бюджетних асигнувань в межах 

КПК, а саме: 

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

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

«Комунальник») шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 7992,00  грн. 

по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» ( кошти виділялися на капітальний ремонт рубероїдної 

покрівлі житлових будинків  по вул.Єнергетиків,2 ) 

 

3.2.Внести зміни по КПК 0107461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  

(кошторис КП «Комунальник») шляхом зменшення  бюджетних асигнувань 

на 16407,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» ( кошти виділялися на оплату робіт 

з капітального ремонту дороги по вул.Ціолковського  смт.Слобожанське – 

4712,00 грн., технічний нагляд – 8803,00 грн., капітальний ремонт дороги від 

вул.Пушкіна до початку дороги від молокозаводу до Балаклейського шосе в 

смт.Слобожанське – 2892,00 грн.) 



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

збільшення бюджетних асигнувань на 7992,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання предметів довгострокового користування» 

(придбання насосу SPRUT для ДНЗ №1 смт.Слобожанське )  

 

3.4.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 16407,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання предметів довгострокового користування» 

(придбання підсилювача потужностей НА -900) 

 

4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету  ,а саме:   

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

- зменшити код видатків 2271 «Оплата теплопостачання» на 27954,00 грн.     

- збільшити коди видатків:    

   - код 2111 «Заробітна плата» на 22913,00 грн. 

   - код 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 5041,00 грн.    

 

5. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1. внести зміни до заходів на 2018 рік які 

додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр. 

 

6. Відповідно до наведеного у п.п.3.2.  внести зміни до заходів на 2018 рік, які 

додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-

2019роки. 

 

7.Відповідно до наведеного у п.п.3.1.,3.2.,3.3.,3.4. внести зміни у  додаток №6 

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

коштів бюджету розвитку” 

 

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 

 

 

 


