
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 
 ХХХІІ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   21  грудня      2017р. 

                                                                                                                                                №    _557 -VIІ                                                                                                   
«Про внесення змін до рішення 

ХVІ сесії  Комсомольської селищної ради  

VІІ скликання  від 22 грудня 2016 року №337- VІІ  

«Про селищний бюджет на 2017 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 

очикуваних надходжень до кінця поточного року та відповідно до листа 

фінансового управління Зміївської РДА від 11.12.2017р.№04-24/1400,а 

саме: 

1.1.Збільшити бюджетні призначення на  401906,00 грн.,в тому числі по 

кодам надходжень:  

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

-  по коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»на 884,00 грн. 

-  по коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів» на 55600,00 грн. 

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

бюджетів»  на 274182,00 грн. 

-  по коду 41035000 « Інша субвенція»на 46240,00 грн. 

 

1.2.Зменшити бюджетні призначення на 353866,00 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 3701,00 грн. 

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

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

нерухомості“ на 592,00 грн. 

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

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

нерухомості» на 4611,00 грн. 



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

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

нежитлової нерухомості» на 238000,00 грн. 

- по коду 18010500  «Земельний податок з юридичних осіб» на 17442,00 грн. 

- по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» на 84344,00 грн. 

- по коду 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  на 3826,00 грн. 

- по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  на 1350,00 грн. 

 

2.Внести зміни до доходної частини спеціального фонду шляхом 

зменшення бюджетних призначень на 80139,00 грн.по коду надходжень 

25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю». 

 

3. Внести зміни до доходної частини спеціального фонду шляхом 

збільшення  бюджетних призначень на 4303,00 грн.по коду надходжень 

19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення» 

 

4.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду шляхом 

зменшення бюджетних асигнувань на 80139,00 грн.,а саме: 

 

4.1.Внести зміни по КПК 0101010 «Дошкільна освіта» шляхом зменшення 

бюджетних асигнувань на 80139,00 грн.по коду видатків 2230 «Продукти 

харчування» 

 

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 4303,00 грн.,а саме: 

 

5.1.Внести зміни по КПК 0109110 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів»  шляхом збільшення  бюджетних асигнувань на 4303,00 

грн.по коду видатків 3142«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» 

(експертиза проекту по об’єкту  «Реконструкція полігону по захороненню 

твердих побутових відходів з будівництвом сміттєспалювального заводу,лінії 

сортування ТПВ,ділянки складування ТПВ за адресою: смт.Слобожанське 

(Комсомольське), Зміївського району, Харківської області») 

6.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на _48040,00  грн., а саме: 

6.1.Внести зміни по КПК 0105062«Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»     

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 46240,00 грн.,по коду видатків 

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)»  (надання фінансової підтримки ГО СК «Енергетик – 

Центренерго» ) 



6.2..Внести зміни по КПК 0108600 «Інші видатки» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 1800,00 грн по коду  видатків 2800  «Інші видатки» 

(сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування) 

 

7.Відповідно до частини 2 ст.57 Бюджетного Кодексу України  дозволити 

перерахувати до загального фонду бюджету залишки коштів спеціального 

фонду за балансовим рахунком 3152, які відкриті  за відсутніми або 

невідповідними КЕКД та які підлягають закриттю,а саме: 

 

Номер рахунку Сума,грн. 

31526365700230 0,25 

31524378700230 0,14 

31526882700230 72427,20 

31526901700230 0,69 

31528909700230 0,50 

31527881700230 26691,36 

 

8. Відповідно до наведеного у п.п. 5.1 внести зміни до заходів на 2017 рік які 

додаються до Довгострокової програми природоохоронних заходів  

Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки. 

 

9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


