
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХХХVІІ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від      12 квітня      2018р. 

                                                                                                                                                №    _671-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 _200000,00_ грн.,а саме: 

 

1.1.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на  89010,00 грн.,а саме: 

 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 89010,00 грн. по коду видатків 

2620 «Поточні 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» для АЗПСМ смт.Слобожанське у сумі 80109,00 грн.,а саме: для 

придбання 9-ти моніторів – 44991,00 грн, клавіатури (9шт)-1656,00 грн., миш 

(9шт) – 819,00 грн.,веб-камер (9 шт) – 7875,00грн.,ИББ АРС  Back UPS (9 шт) 

– 24768,00 грн. та для АЗПС с.Донець у сумі 8901,00 грн.,а саме: для 

придбання монітору (1шт) - 4999,00грн., клавіатури(1шт) - 184,00грн., миши 

(1шт) - 91,00грн.,веб-камери (1шт) – 875,00 грн., ИББ АРС Back UPS (1 шт) – 

2752,00 грн. ) 

 

1.2.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на 110990,00 

грн. а саме: 

 

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

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 110990,00 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» для  АЗПСМ смт.Слобожанське у сумі 99891,00 грн. для 

придбання системних блоків  у кількості 9 штук та для АЗПС с.Донець у сумі 

11099,00 грн. для придбання системного блоку у кількості 1 штука ) 

 

2.Відповідно до наведеного у п.п.1.2.1. внести зміни у  додаток №6 “Перелік 

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

бюджету розвитку” 

 

3. 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 

 

 

 

 

 

 


