
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХХХІІІ сесія VІІ скликання 
 РІШЕННЯ  

від   08  лютого     2018р. 

                                                                                                                                                №    579 -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 шляхом 

перекиду бюджетних призначень з мясяця на місяць по коду надходжень 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»,а саме з грудня (-105907),з 

листопада (-70826),з жовтня (-124786), з вересня (-203450),з серпня (-206712), 

з липня (-206422) на червень (+94891), на травень (+91151),на квітень 

(+152409),на березень (+244877),на лютий (+334775). 

 

2.Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2018р.у сумі _2 647 565,00_ грн.,а саме: 

 

2.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду шляхом збільшення 

на 1 413 041,00 грн.,а саме: 

 

2.1.1.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 62 179,00 грн.,в тому числі по кодам видатків:  

 

- по коду 2210 «Предмети,матеріали обладнання та інвентар» на 35200,00 

грн.(придбання ключа електронного цифрового підпису – 300,00 грн., 

придбання обладнання для службого автомобіля Hyundai Elantra - 8000,00 

грн., придбання запасних частин для службового автомобіля ВАЗ «Нива» - 

26170,00 грн., придбання масла для службового автомобіля ВАЗ «Нива» - 

730,00 грн.)  



- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 26979,00 грн. (ТО 

службового автомобіля Hyundai Elantra – 15000,00 грн., поточний ремонт 

службового автомобіля ВАЗ «Нива»-5300,00 грн., оплата послуг з утримання 

будинків і споруд – 1108,00 грн., профілактичні виміри в електроустановках 

будівель – 1736,00 грн.,технічне обслуговування електроустановок і мереж 

електропостачання будівель та споруд – 3835,00 грн.) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 926 594,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 408372,00 грн.(матеріальна допомога у 

розмірі посадового окладу працівникам ДНЗ осві ти та бухгалтерії, премія 

працівникам бухгалтерії (2 штатні одиниці)) 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 83390,00 грн. 

- по коду 2210 «Предмети,матеріали обладнання та інвентар» на 36520,00 грн. 

(придбання миючих засобів,серветок,скребків -34921,00 грн.,придбання 

праски для ДНЗ № 3 смт.Слобожанське- 1599,00 грн.)  

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 389492,00 

грн.(послуги банку- 750,00 грн.,обробка вогнетривким розчином дерев’яних 

конструкцій горища будівлі ДНЗ №3 – 33570,00 грн. та ДНЗ «Донецький» - 

88946,00 грн., перевірка точок обліку та пломбування кіл обліку у ДНЗ №7 

смт.Слобожанське – 1629,00грн.,поточний ремонт теплового вузла у ДНЗ №3 

смт.Слобожанське – 16804,00 грн.,поточний ремонт будівлі сараю з підвалом 

ДНЗ №1 смт.Слобожанське – 198970,00 грн.,технічне обслуговування  систем 

газопостачання – 9589,00 грн., профілактичні виміри в електроустановках 

будівель та споруд – 14454,00грн., технічне обслуговування 

електроустановок: мереж електропостачання будівель та споруд – 24780,00 

грн.) 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження»  на 8820,00 грн. (добові курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 7500,00 грн., добові 

працівникам бухгалтерії – 1320,00 грн.) 

 

2.1.3.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 73688,00 грн. по коду видатків  

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (монтаж внутрішніх інженерних  мереж опалення по 

нежитловому приміщенню  по вул.С.Закори,34) 

 

2.1.4.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 206 430,00грн. по коду видатків  

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 



організаціям)» (надання фінансової підтримки на безповоротній основі на 

погашення заборгованості по заробітній платі робітникам КП «Донець» за 

період листопад 2017 року – січень 2018 року) 

 

2.1.5.Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 90000,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам ,організаціям)»  (придбання ПММ та 

піщаної суміші для очищення та посипання доріг і тротуарів в зимовий 

період у с.Донець) 

 

2.1.6.Внести зміни по КПК 0107370 «Реалізація інших заходів щодо 

соціально економічного розвитку територій» (кошторис КП «Комунальник») 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 48300,00 грн. по коду видатків 

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)»  (оплата послуг з відлову безпритульних тварин) 

 

2.1.7. Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» (кошторис Комсомольської селищної ради ) шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 5850,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)»  (профілактичні виміри в електроустановках КТП №2 

сел.Слобожанське по Балаклейському шоссе – 2900,00 грн.,технічне 

обслуговування електроустановки КТП №2 сел.Слобожанське по 

Балаклейському шосе – 2950,00 грн.) 

 

2.2.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення на 1 234 524,00 грн., а саме: 

 

2.2.1.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 99000,00 грн.по коду видатків 3210       

«Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» 

(придбання трансформатора 63КВА в комплекті з кріпленням та 

роз’єднувачем)  

 

2.2.2.Внести по КПК 0107330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності» (кошторис КП 

«Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 55948,00 

грн.по коду видатків 3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також 

системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. води, що 

надходить від інших підприємств») 

 



2.2.3.Внести зміни по КПК 0109770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 936 576,00 грн. по коду 

видатків 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» (надання субвенції районному бюджету з селищного бюджету на 

виконання Комплексної програми розвитку освітянської галузі Зміївського 

району на проведення капітального ремонту спортивної зали Слобожанського 

ліцею №1 смт.Слобожанське – 739342,00 грн.,на проведення капітального 

ремонту приміщення актової зали КЗ «Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ступенів» - 

197234,00 грн.) 

 

2.2.4.Внести зміни по КПК 0107330 «Будівництво інших об’єктів соціальної 

та виробничої інфраструктури комунальної власності» (кошторис 

Комсомольської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 42000,00 грн., в тому числі по  коду видатків  3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів» (виготовлення проектно-

кошторисної документації по об’єкту «Будівництво гостьових автопарковок у 

житлових кварталах сел.Слобожанське) 

 

2.2.5.Внести зміни по КПК 0107330 «Будівництво інших об’єктів соціальної 

та виробничої інфраструктури комунальної власності»  (кошторис КП 

Комунальник»)шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 101000,00 грн. 

по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»  (виготовлення проектно-кошторисної документації по 

об’єктам: по об’єкту «Реконструкція об’єктів озеленення – захисних зелених 

насаджень з відновленням елементів благоустрою вздовж вулиці Пушкіна у 

сел.Слобожанське – 29000,00 грн., по об’єкту «Реконструкція об’єктів 

озеленення – захисних зелених насаджень з відновленням елементів 

благоустрою вздовж вулиці Енергетиків у сел.Слобожанське» - 25000,00 грн., 

по об’єкту «Реконструкція об’єктів благоустрою на території кладовища у 

сел.Слобожанське» - 47000,00 грн.) 

 

3.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК  з місяця на місяць, а 

саме: 

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

перекиду коштів з місяця на місяць , а саме: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» зробити перекид коштів з грудня (-95202),з 

листопада (-64356),з жовтня (-92305),з вересня (-129921),з серпня (-131981),з 

липня (-132706),на червень (+88570),на травень (+84276),на квітень 

(+112690),на березень (+170965),на лютий(+189970). 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» зробити перекид коштів з 

грудня (-20950),з листопада (-14159),з жовтня (-20307),з вересня (-28583),з 

серпня(-29036),з липня (-29196),на червень (+19487),на травень (+18541),на 

квітень (+24796),на березень (+37613), на лютий (+41794). 

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



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

шляхом перекиду коштів з місяця на місяць, а саме: 

- по коду 2111 « Заробітна плата» зробити перекид коштів з жовтня (-9371),з 

вересня (-36840),з серпня (-37455),з липня (-37100),з червня (-10792),з травня 

(-9562) на грудень (+8398),на листопад (+6302),на квітень (+12232),на 

березень (+29753),на лютий (+84435) 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» зробити перекид коштів з 

жовтня (-2803),з вересня (-8106),з серпня (-8240),з липня (-7420),з червня       

(-2374),з травня (-2104) на грудень (+1847),на листопад (+1387),на квітень 

(+2691),на березень (+6546),на лютий (+18576) 

 

4.У зв’язку зі зменшенням  обсягів природного газу внести зміни у додаток 

№3 «Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2018 рік» 

який додається до рішення ХХХІІ сесії Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання №558- VІІ від 21.12.2017 року «Про селищний бюджет на 2018 

рік» 

 

5. Відповідно до наведеного у п.п.2.1.5.,2.1.7.,2.2.4.,2.2.5  внести зміни до 

заходів на 2018 рік,які додаються до Програми розвитку енергозбереження та 

благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 

2018-2019роки. 

 

6. Відповідно до наведеного у п.п. 2.1.3.,2.2.1.,2.2.2  внести зміни до заходів на 

2017 рік які додаються до Програми розвитку і реформування житлово-

комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр. 

 

7. Відповідно до наведеного у п.п.2.2.1.,2.2.2.,2.2.3,2.2.4.,2.2.5 затвердити 

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 


