
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХХХІV сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   _01  березня     2018р. 

                                                                                                                                                №    _615 -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.Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2018р.у сумі _1 914 397,00_ грн.,а саме: 

 

1.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету  шляхом 

збільшення  бюджетних асигнувань на 854 197,00 грн.,а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 29347,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2210 «Предмети,матеріали обладнання та інвентар» на 3500,00 грн. 

(придбання пожежного щита в комплекті з інвентарем та ящиком для піску.)  

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 25847,00 грн.(послуги 

зв’язку – 401,00 грн.,медичні огляди – 9368,00 грн.,дератизація і дезинсекція 

– 9063,00 грн.,лабораторні дослідження – 7015,00 грн.) 

 

1.1.2.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 486000,00 грн. по коду 

видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (теплоізоляція внутрішньобудинкових трубопроводів 

інженерних мереж житлових будинків ) 

 

1.1.3.Внести зміни по КПК 0106030 «Організація благоустрою населених 

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

асигнувань на 263850,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам ,організаціям)»  (придбання лав для 



відпочинку та урн для сміття- 197850,00 грн.,виготовлення проектів 

вуличного освітлення по вул.Лермонтова та від молокозаводу до 

Балаклійського шосе – 36000,00 грн., виготовлення  проектів контурів 

заземлення внутрішньобудинкових електрощитових 27 житлових будинків – 

30000,00 грн.) 

 

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

державному бюджету на виконання програми соціально-економічного 

розвитку регіонів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 25000,00 

грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів»(надання субвенції з селищного бюджету  

державному бюджету на фінансування 58-й Державної пожежно-рятувальної 

частини м.Зміїв ГУДСНС України у Харківській області на придбання 

пально-мастильних матеріалів) 

 

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

організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність в регіоні» 

(кошторис волейбольної команди «Зміївський енергетик») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на  50000,00 грн. по коду видатків 

2610«Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)»  

 

1.2.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення  бюджетних асигнувань на 

1 060 200,00 грн., а саме: 

 

1.2.1.Внести зміни по КПК 0104060 «Забезпечення діяльності палаців і 

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

(кошторис КПКЗ «Слобожанський селищний Палац культури» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 25200,00 грн.по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання довгострокового користування» (придбання 

інформаційних щитів)  

 

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

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

«Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 760000,00  

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

організаціям)» (капітальний ремонт рубероїдних покрівель житлового 

будинку по вул.Єнергетиків,4 – 320000,00 грн.,по вул.Я.Мудрого,8 – 

440000,00») 

 

1.2.3.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 45000,00 грн. по коду видатків 



3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(придбання навісного устаткування на трактор «Беларус»,а саме косарка КР – 

1,35- 32000,00 грн. та плуг навісний ПН – 2х25 – 13000,00 грн. 

1.2.4. 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 230000,00 грн. по коду видатків 

3210«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

(роботи по об’єкту «Реконструкція напірних колекторів від КНС №1 та КНС 

№4 до очисних споруд з технічним переоснащенням КНС №1,№2,№3,№4 

сел.Донець) 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань з коду на код в межах КПК, а саме: 

 

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

перекиду бюджетних асигнувань з коду 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на код 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» та з 

коду 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на код 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» . 

 

3. Відповідно до наведеного у п.п.1.1.3  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. Відповідно до наведеного у п.п. 1.1.2.,1.2.2.,1.2.3.,1.2.4. 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.1.2.1.,1.2.2.,1.2.3.,1.2.4. 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 

 

 

 


