
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХХХVІІІ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від    26    квітня      2018р. 

                                                                                                                                                №    673 -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 І 

квартал 2018 року) шляхом збільшення бюджетних призначень на 

36466,00 грн.,в тому числі по кодам надходжень: 

 

- по коду 11020202 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності» на 21936,00 грн. 

- по коду 14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів(продукції), (пальне)»   на 1144,00 грн. 

- по коду 14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів(продукції),(пальне)»   на 3732,00 грн. 

- по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»  на 8879,00 грн. 

- по коду 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування»   на 15,00 грн. 

- по коду 22090400 «Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України»  на 272,00 

грн. 

- по коду 24060300 «Інші надходження» на 488,00 грн. 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на  29866,00 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 25810,00 грн., по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

(оплата з обслуговування системи відеоспостереження ) 

 

2.2.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 4056,00 грн. по коду видатків 2610 

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

(надання фінансової підтримки на безповоротній основі на переоформлення 

тракторної техніки та двох причепів з ОСББ «Донець» на КП «Донець».) 

 

3.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на 6600,00 

грн. а саме: 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 6600,00 грн., по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(придбання морозильної камери для ДНЗ «Донецький» с.Донець) 

 

4. Розподілити кошти вільного залишку загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2018р.у сумі _1890388,00_ грн.,а саме: 

 

4.1. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету -  

бюджету розвитку шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на 1840388,00 

грн. а саме: 

4.1.1.Внести зміни по КПК 0107461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

(кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 1840388,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (капітальний ремонт дороги по 

вул.Енергетиків (від вул.Пушкіна до початку дороги від молокозаводу до 

Балаклейського шоссе) в смт.Слобожанське – 816925,00 грн.,з них 

будівельно-монтажні роботи – 797000,00 грн.,технічний нагляд – 19925,00 

грн.,та капітальний ремонт дороги по вул.Ціолковського в смт.Слобожанське 

– 1023463,00 грн., з них будівельно- монтажні роботи – 998500,00 

грн.,технічний нагляд – 24963,00 грн.) 

 

4.2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету  шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань  на 50000,00 грн. а саме: 

 

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

організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність в регіоні» 

(кошторис ГО СК «Енергетик- Центренерго») шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 50000,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні 



трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» 

 

5.Скасувати п.1.1.5. рішення ХХХІV сесії VІІ скликання від 01.03.2018 

року № 615 – VІІ. 
 

6. Відповідно до наведеного у п.п.4.1.1.  внести зміни до заходів на 2018 рік, 

які додаються до Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018-

2019роки. 

 

7.Відповідно до наведеного у п.п.3.1.,4.1.1. внести зміни у  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


