
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХХХV сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від    22   березня      2018р. 

                                                                                                                                                №    636_-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 _4 286 428,00_ грн.,а саме: 

 

1.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на  877 838,00 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 24941,00 грн.,в тому числі по кодам видатків:  

 

- по коду 2210 «Предмети,матеріали обладнання та інвентар» на 15434,00 

грн.(придбання розхідних матеріалів для комп’ютерної техніки – 1430,00 

грн., придбання меблів – 14004,00 грн.)  

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 9507,00 грн. 

(формування та обслуговування посиленого сертифіката відкритого ключа 

електронного цифрового підпису – 300,00 грн., придбання ПЗ – 9207,00 грн.) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 299 456,00 грн.,в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 244303,00 грн.(надбавка у розмірі 20% 

від посадового окдаду за престижність праці педагогічним працівникам) 



- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 53747,00 грн. 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» на 1406,00 грн. 

(придбання роз’єму живлення для ноутбука та блоку живлення )  

 

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

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

(кошторис КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 391 082,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 260151,00 грн. 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 130931,00 грн. 

 

1.1.4.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 162359,00 грн. по коду 

видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (надання фінансової підтримки на безповоротній основі на 

погашення заборгованості по податку на доходи з фізичних осіб.) 

 

1.2.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на 

3 408 590,00 грн., а саме: 

 

1.2.1.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 29 364,00 грн., по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» (придбання комп’ютерної техніки) 

 

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 1 774 554,00 

грн. по коду видатків  3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)» (придбання матеріалів для капітального ремонту 

шиферної покрівлі житлових будинків – 149834,00 грн., капітальний ремонт 

рубероїдної покрівлі житлового будинку №2 по вул.Енергетиків – 320000,00 

грн., капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №13 по 

вул.Миру – 652870,00 грн. та житлового будинку №3 по вул.Миру – 

651850,00грн.)  

 

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

експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства»    (кошторис 

ОСББ  «Оксамит») шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на             



80000,00 грн. по коду видатків  3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)» (капітальний ремонт квартири 78000,00 

грн.,технічний нагляд  - 2000,00 грн.)  

 

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

та виробничої інфраструктури комунальної власності» (кошторис КП 

«Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1 468 672,00 

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

організаціям)» (оплата робіт  по об’єкту «Реконструкція об’єктів благоустрію 

на території кладовища у селищі Слобожанське»- 1424423,00 грн.,технічний 

нагляд – 34649,00 грн., авторський нагляд – 9600,00 грн.) 

 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 56000,00 грн. по коду видатків 

3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

(надання субвенції районному бюджету з селищного бюджету на виконання 

Комплексної районної програми «Здоров’я жителів Зміївщини на 2018 -2020 

роки» на  придбання палатного пересувного концентратора кисневого для 

КЗОЗ «Слобожанська міська лікарня» ) 

 

2. Відповідно до наведеного у п.п. 1.2.2.,1.2.3.  внести зміни до заходів на 2018 

рік які додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр. 

 

3. Відповідно до наведеного у п.п. 1.2.4.  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.1.2.1.,1.2.2.,1.2.3.,1.2.4.,1.2.5. затвердити 

додаток №6 “Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку” 

 

5. 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 

 

 

 

 


