
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХХХІХ сесія VІІ скликання 
 РІШЕННЯ  

 

від   17     травня      2018р. 

                                                                                                                                                №    _702_-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 виконання доходної частини загального фонду бюджету за 4 

місяця поточного року) шляхом збільшення бюджетних призначень на 

359 635,00 грн.,в тому числі по кодам надходжень: 

 

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

бюджетів» на 270826,00 грн. 

 

- по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб»   на  88809,00 грн. 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на  247 396,00 грн.,а саме: 

 

2.1. 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 2960,00 грн., по коду видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» (придбання вогнегасників ) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 15705,00 грн.,в тому числі по коду 

видатків: 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 9034,00 

грн.(придбання вогнегасників – 3700,00 грн., співфінансування міні-проектів 

які перемогли  у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних 



громад «Разом у майбутнє» Слобожанського ДНЗ №1 – 3300,00 грн., 

Слобожанського ДНЗ №7 – 2034,00 грн.) 

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 5455,00 грн.(заправка 

вогнегасників – 4000,00 грн., повірка терезів – 1455,00 грн.) 

 

- по коду 2250 «Видатки  на відрядження» на 1216,00 грн.(курси підвищення 

кваліфікації медичного працівника). 

 

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

організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність в регіоні» 

(кошторис ГО СК Енергетік – Центренерго») шляхом збільшення  бюджетних 

асигнувань на 93500,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» 

 

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 44200,00 грн. по коду видатків 2610 

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

(надання фінансової підтримки на безповоротній основі для придбання 

дизельного палива.) 

 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 91031,00 грн. по коду видатків 

2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

(надання субвенції районному бюджету з селищного бюджету на виконання 

Програми компенсації перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом у Зміївському районі на 2018 рік. ) 

 

3.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на          

112 239,00 грн., а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 112 239,00 грн., по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(співфінансування  міні-проектів які перемогли  у обласному конкурсі міні-

проектів розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» 

Слобожанського ДНЗ №1 – 90570,00 грн., Слобожанського ДНЗ №7 – 

21669,00 грн.) 

 

4. Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних призначень на 13064,00 грн. по коду надходжень 

25020100 « Благодійні внески, гранти та дарунки». 



 

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 13064,00 грн.,а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 13064,00 грн., по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(співфінансування міні-проектів які перемогли  у обласному конкурсі міні-

проектів розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» 

Слобожанського ДНЗ №1 – 10430,00 грн., Слобожанського ДНЗ №7 – 2634,00 

грн.) 

 

6. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1. внести зміни у  додаток №6 “Перелік 

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

бюджету розвитку” 

 

7. 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 


