
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХІХ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від  23   лютого    2017р. 

                                                                                                                                                №    _374  -VIІ                                                                                                   
«Внесення змін до рішення 

ХVІ сесії  Комсомольської селищної ради  

VІІ скликання  від 22 грудня 2016 ргку №337- VІІ  

«Про селищний бюджет на 2017 рік.» 

 

     Відповідно до ст.78 Бюджетного Кодексу України,селищна рада  

                                                    

ВИРІШИЛА: 
 
1. Розподілити вільний залишок загального фонду бюджету, який 

склався станом на 01.01.2017 року,у сумі  __15 031 753,00 грн. , а саме: 

 

1.1.Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету  на   

_2 829 155,00 грн., а саме: 

 

1.1.1.Внести зміни по КПК 0100170 «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 4 480,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» (виконання функцій особи відповідальної за 

електрогосподарство та техніче обслуговування електроустановок і мереж 

електропостачання- 3185,00 грн., профілактичні  виміри в електроустановках 

-1295,00 грн.) 

 

1.1.2.Внести  зміни  по КПК 0101010 «Дошкільна освіта» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 1 622 064,00грн. , в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 799530,00 грн.(видатки на заробітну 

плату з березня по липень поточного року ) 

-  по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 246182,00 грн. 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 69045,00 

грн.(придбання миючих засобів, серветок, скребків – 46368,00 грн., 



ремонтних матеріалів – 22677,00 грн.) 

-   по коду 2230 «Продукти харчування» на 420 750,00 грн.(додаткові кошти) 

- по коду 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» на 85076,00 

грн.(виконання функцій особи вілповідальної за електрогосподарство та 

технічне обслуговування електроустановок і мереж електропостачання – 

20580,00 грн.,профілактичні виміри в електроустановках – 12047,00 

грн.,поточний ремонт внутрішньобудинкової системи опалення ДНЗ №1 

смт.Слобожанське – 8260,00 грн., проведення енергетичного аудиту ДНЗ №7 

смт.Слобожанське – 15146,00грн., технічне обслуговування газопроводів, 

газорозподільчих пунктів та газового обладнання – 9838,00 грн.,дератизація, 

дезинсекція,медичні огляди – 13990,00грн., лабораторні дослідження – 

3864,00 грн., пломбування вузлу обліку електроенергії у ДНЗ №1 

смт.Слобожанське – 727,00 грн.,послуги звязку – 624,00 грн.) 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження» на 1481,00 грн.( курси підвищення 

кваліфікації  пед.працівників) 

 

1.1.3.Внести зміни по КПК 0106060 «Благоустрій міст,сіл,селищ» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 205800,00 грн. по коду видатків  2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (виконання функцій особи 

відповідальної за електрогосподарство та технічне обслуговування 

електроустановок і мереж електропостачання – 2450,00 грн.,профілактичні 

виміри в електроустановках – 2450,00 грн.,незалежна оцінка нежитлової 

будівлі – 1400,00 грн.,поточний ремонт зелених насаджень на території 

житлових кварталів смт.Слобожанське – 199500,00 грн.) 

 

1.1.4.Внести зміни по КПК 0106060 «Благоустрій міст,сіл,селищ» (кошторис 

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 268000,00 

грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (оплата послуг з чищення доріг від снігу в 

зимовий час – 70000,00 грн., поточний ремонт зелених насаджень на 

території центрального парку смт.Слобожанське – 198000,00 грн.) 

 

1.1.5. Внести зміни по КПК 0106060 «Благоустрій міст,сіл,селищ» (кошторис 

КП «Донець») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 99000,00 грн. 

по коду видатків  2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (поточний ремонт зелених насаджень на території 

с.Донець) 

 

1.1.6. Внести зміни по КПК 0106130 «Забезпечення функціонування 

комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об`єднань та 

інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального 

господарства» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 10165,00 грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання 

фінансової підтримки на безповоротній основі на технічне обслуговування 



газопроводів, газорозподільчих пунктів та газового обладнання житлових 

будинків (гуртожитків).) 

1.1.7.Внести зміни по КПК 0104090 «Палаци і будинки культури, клуби та 

інші заклади клубного типу» (кошторис КП КЗ Слобожанський селищний 

Палац культури) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 548076,00 

грн.,в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 394966,00 грн. (видатки на заробітну 

плату з березня по липень поточного року)  

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 143130,00 грн. 

- по коду 2210 ««Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 1980,00 

грн.(придбання обмежувача напруги ПЗР) 

- ко коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 8000,00 грн. 

(демонтаж, монтаж шафи обліку, профілактичні виміри та технічне 

обслуговування електроустановок.) 

 

1.1.8.Внести зміни по КПК 0108370 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 20000,00 грн. по коду видатків 2620 « Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» (надання субвенції з селищного 

бюджету державному бюджету для фінансування 58 Державної пожежної  

рятувальної частини м.Зміїв ГУ ДСНС України у Харківській області на 

придбання ПММ відповідно до Комсомольської селищної Програми розвитку 

цивільного захисту (цивільної оборони) на 2016-2017 роки.) 

 

1.1.9. Внести зміни по  КПК 0108600 «Інші видатки» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 4338,00 грн. по коду видатків 2800 «Інші поточні 

видатки» (членські внески в Асоціацію міст України)  

 

1.1.10.Внести зміни по КПК 0108600 «Інші видатки» (кошторис КП 

«Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань  на 47232,00 

грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (оплата з відлову безпритульних (бродячих) 

тварин.)  

 

 

1.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку на _12 202 598,00  грн. ,а саме: 

1.2.1.Внести зміни по КПК 0106021 «Капітальний ремонт житлового фонду» 

(кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 358 548,00 грн.по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)»  (капітальний ремонт житлового 

будинку по вул.Дружба,3 (гуртожиток№8) – 303548,00 грн.,виготовлення 

проектно-кошторисної документації з капітального ремонту шиферних 



покрівель будинків  №8 та №17 по вул. Дружби – 28000,00 грн. виготовлення  

проектно-кошторисної документації з капітального ремонту  

рубероїдних покрівель житлового будинку №19 по вул..Дружби ,№4 по 

вул.Спортивна,№12 по вул.Лермонтова – 27000,00 грн.) 

1.2.2.Внести зміни по КПК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (кошторис 

КП «Донець»)шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 344 700,00 грн. 

по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)» (придбання малогабаритного автотранспортного 

засобу – 195000,00 грн.,придбання саджанців дерев та кущів – 149700,00 

грн.) 

1.2.3.Внести зміни по  КПК 0106060  «Благоустрій міст, сіл, селищ» 

(кошторис  КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 3 314 000,00 грн.по коду видатків 3210« Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)» (виготовлення проектно-

кошторисної документації з капітального ремонту тротуарів по 

вул.Лермонтова ,Культури, С.Закори  (від вул.Оздоровчої до вул.Спортивна)- 

24000,00 грн.,виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту дороги  на 15 мікрорайоні напроти житлового будинку 

№76 – 8000,00 грн.,капітальний ремонт скульптури і огорожі вздовж 

вул.Я.Мудрого  на території центрального парку смт.Слобожанське, 

техничний та авторський нагляд – 1547600,00 грн.,капітальний ремонт 

пішохідного тротуару по вул..Пушкіна та по вул..Лермонтова зі створенням 

зелених насаджень,технічний та авторський нагляд – 1535200,00 

грн.,придбання саджанців дерев та кущів – 199200,00 грн.) 

1.2.4.Внести зміни по КПК 0106060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (кошторис 

Комсомольської селищної ради)шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 1 011 700,00 грн.,по  коду видатків 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» (капітальний ремонт зелених насаджень вздовж Балаклійського 

шосе на території смт.Слобожанське – 987000,00 грн.техничний нагляд- 

24700,00 грн.) 

1.2.5.Внести зміни по КПК 0106130 «Забезпечення функціонування 

комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об`єднань та 

інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального 

господарства» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 676 295,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам,організаціям)» (виготовлення 

проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем 

газопостачання приміщень кухонь гуртожитків - 26295,00 грн.,придбання 

автомобілю ГАЗ бортовий – 650000,00 грн.) 

1.2.6.Внести зміни по КПК 0106310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території» (кошторис Комсомольської селищної ради) шляхом 



збільшення бюджетних асигнувань на 5 428 600,00 грн.в тому числі по кодам 

видатків: 

- по коду 3122 «Капітальне будівництво (придбання)інших об’єктів» на 

2307600,00 грн.(виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Будівництво монументально-декоративного обеліску загиблим воїнам – 

захисникам Вітчизни з переносом місця поховання у парку 

смт.Слобожанське»  – 49900,00 грн., експертиза проекту -3100,00 грн.; 

будівництво під’їзної автодороги у житловому кварталі №15 

смт.Слобожанське – 1495600,00 грн.,технічний нагляд – 36900,00 грн., 

авторський нагляд – 7200,00 грн.;будівництво гостьових автопарковок на 

території житлових кварталів смт.Слобожанське – 697500,00 грн.технічний 

нагляд-17400,00 грн.) 

- по коду 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»  на 3121000,00 

грн.(виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Реконструкція зелених насаджень та елементів благоустрою на житлових 

територіях у кварталі №14 смт.Слобожанське»  – 49900,00 грн.,експертиза 

проекту -3100,00 грн.; реконструкція зелених насаджень та елементів 

благоустрою на прибудинкової території в кварталі №4 смт.Слобожанське – 

1488200,00 грн.,технічний нагляд – 33300,00 грн.,авторський нагляд – 

9000,00 грн.;реконструкція зелених насаджень та елементів благоустрою на 

прибудинковій території в кварталі №16 смт.Слобожанське – 1492000,00 

грн.,техничний нагляд - 36500,00 грн.авторський нагляд – 9000,00 грн.) 

1.2.7.Внести зміни по КПК 0106310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території» (кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 53000,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам,організаціям)» (виготовлення 

проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція зелених 

насаджень та благоустрій на території кладовища у смт.Слобожанське» - 

49900,00 грн.,експертиза проекту – 3100,00 грн.) 

 

1.2.8. Внести зміни по КПК 0106310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території» (кошторис КП «Донець») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 997500,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам,організаціям)» (капітальний ремонт 

зелених насаджень та елементів благоустрою на прибудинковій території 

житлових кварталів с.Донець ) 

1.2.9.Внести зміни по КПК 0108800 «Інші субвенції» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 18255,00 грн. по коду видатків 3220  «Капітальні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції 

з селищного бюджету районному бюджету на виконання Комплексної 

програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на 2017-2019 роки 



на придбання,зберігання та доставку шкільних підручників для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів,розташованих на території 

Комсомольської селищної ради . 

2.Внести зміни до видаткової частини загального  фонду бюджету 

шляхом перекиду затверджених  бюджетних асигнувань з коду на код по 

КПК 0103400 « Інші видатки на соціальний захист населення» ,а саме: 

- зменшити код 2730 «Інші видатки населенню» на 5000,00 грн. 

- збільшити код 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» на 5000,00 

грн.(поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця 

проживання ,громадян ,від поховання яких відмовилися рідні,знайдених 

невпізнаних трупів) 

3. Відповідно до наведеного у п.п.1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 

1.2.6.,1.2.7.,1.2.8  внести зміни до заходів на 2017 рік,які додаються до 

Програми розвитку енергозбереження та благоустрою територій населених 

пунктів Комсомольської селищної ради на 2016-2017 роки. 

 

 

4. Відповідно до наведеного у п.п. 1.2.1 та 1.2.5  внести зміни до заходів на 2017 

рік які додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2016-2017рр. 

 

5. Відповідно до наведеного у п.п.1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 

1.2.7.,1.2.8,.1.2.9  затвердити додаток №5 “Перелік об'єктів,видатки на які у 

2017 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


