
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХХ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   23  березня     2017р. 

                                                                                                                                                №    395  -VIІ                                                                                                   
«Про 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  __8 802 337,00  грн. , а саме: 

 

1.1.Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету  на   

_1 789 436,00 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 29573,00 грн. , в тому числі по кодам видатків: 

 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 18373,00 

грн. (придбання комп’ютерної техніки – 13065,00 грн.,придбання запасних 

частин  та мастильних матеріалів для службових автомобілів – 5308,00 грн.) 

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 5200,00 грн.(додаткові 

кошти на оплату послуг зв’язку у зв’язку у підвищенням тарифу на 

абонентську плату) 

- по коду 2273 «Оплата електроенергії» на 6000,00 грн.(додатковий ліміт 

електроенергії у кількості 2400 кВт/рік.) 

  

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

бюджетних асигнувань на 26 800,00 грн. , в тому числі по кодам видатків: 

 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 14600,00 

грн. (придбання вузлів обліку холодного водопостачання для ДНЗ освіти 



смт.Слобожанське)  

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 12200,00 

грн.(встановлення вузлів обліку холодного водопостачання.) 

 

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

Комсомольської селищної ради)  шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 33000,00 грн. , в тому числі по кодам видатків : 

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

7500,00 грн. (придбання піщаної суміші для облаштування цвинтарів та 

дитячих майданчиків на території с.Донець та сел.Благодатне.) 

- коду видатків  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 25500,00 грн. 

(оплата послуг з транспортування піщаної суміші.) 

 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

1193750,00 грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (поточний ремонт доріг 

смт.Слобожанське – 1171750,00 грн.,придбання піщаної суміші на цвинтар 

смт.Слобожанське – 22000,00 грн.) 

 

1.1.5.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 485 313,00 грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (послуги з 

поточного ремонту ізоляції  внутрішньобудинкових трубопроводів опалення 

та гарячої води.) 

 

1.1.6.Внести зміни по КПК 0107420 «Програма стабілізації та соціально-

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

збільшення бюджетних асигнувань на 10000,00 грн. по коду видатків 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» (розробка земельно- правової документації щодо 

розширення території цвинтору смт.Слобожанське.) 

 

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

бюджетних асигнувань на 11000,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції 

з селищного бюджету районному бюджету на виконння Комплексної 

програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на придбання 

холодильника для медичного кабінету Слобожанського ліцею №1 та 

холодильника  для медичної  кімнати Слобожанської гімназії №2 ) 

 



1.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – 

бюджету розвитку на _7 012 901,00  грн. ,а саме: 

1.2.1.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 506650,00 грн. , по коду видатків 3110 «Придбання обладнання 

довгострокового користування» (придбання комп’ютерної техніки  - 6650,00 

грн.,придбання службового автомобіля – 500 000,00 грн.) 

 

1.2.2. Внести  зміни  по КПК 0101010 «Дошкільна освіта» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 8000,00 грн. ,  по коду видатків 3132 

«Капітальний ремонт інших обє’ктів» (виготовлення проектно-кошторисної 

документації з капітального ремонту системи електропостачання ДНЗ №7 

смт.Слобожанське.) 

 

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

(кошторис ОСББ «Донець») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

36495,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)»  (капітальних ремонт бетонного вимощення 

навколо буд.№2 по вул.Привокзальній в с. Донець) 

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

(кошторис ОСББ «Наш дім») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

80137,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)» (капітальний ремонт під’їзду №4 по 

вул.Маяковського, буд.№13 ) 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на             

2047139,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)» (виготовлення проектно-

кошторисної документації з капітального ремонту доріг смт.Слобожанське 

по вул.Дружби – 8000,00 грн.,по вул..Ціолковського – 8000,00 грн., 

виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту 

тротуару по вул..Пушкіна смт.Слобожанське – 8000,00 грн.,капітальний 

ремонт внутрішньоквартальних мереж зовнішнього освітлення 

смт.Слобожанський – 2023139,00 грн.) 

1.2.6.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 «Донець») шляхом збільшення бюджетних 

асигнувань на 3605546,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам,організаціям)» (оплата робіт з 



реконструкції напірних колекторів від КНС №1 та КНС №4 до очисних 

споруд з технічним переоснащенням КНС №1,№2,№3,№4 с.Донець) 

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

розвитку території» (кошторис Комсомольської селищної ради) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 728934,00 грн. по коду видатків 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» (будівництво 

монументально-декоративного обеліску загиблим воїнам – захисникам  

Вітчизни з переносом місця  поховання у парку смт.Слобожанське – 

704 692,00 грн.,технічний нагляд -17522,00 грн.,авторський нагляд – 6720,00 

грн.) 

2.Розподілити вільний залишок спеціального фонду бюджету,який 

склався на 01.01.2017 року у сумі  62643,00 грн.,а саме: 

2.1.Внести зміни по КПК 0109110 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» (кошторис Комсомольської селищної ради) шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 62643,00 грн., в тому числі по кодам 

видатків:  

- по коду 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» на 15000,00 грн.(оплата за 

розробку Довгострокової програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки.) 

- по коду 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на 47643,00 

грн. (оплата державної експертизи проекту «Реконструкція полігону по 

захороненню твердих побутових відходів з будівництвом 

сміттєспалювального заводу,лінії сортування ТПВ,ділянки складування ТПВ 

за адресою: смт.Слобожанське (Комсомольське), Зміївського району, 

Харківської області») 

3. Відповідно до наведеного у п.п.1.1.3., 1.1.4., 1.2.5,1.2.7  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. 1.1.5.,1.2.3.,1.2.4.,1.2.6 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. 2.1 внести зміни до заходів на 2017 рік які 

додаються до Довгострокової програми природоохоронних заходів  

Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки. 

 

 



6. 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 

внести зміни у  додаток №6  “ Перелік об'єктів,видатки на які у 2017 році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку ” який додається до 

рішення 19 сесії VІІ скликання Комсомольської селищної ради №374 -VІІ від 

23.02.2017 року “ Внесення змін до рішення ХVІ сесії  Комсомольської 

селищної ради  VІІ скликання  від 22 грудня 2016 року №337- VІІ «Про 

селищний бюджет на 2017 рік.» 

 

7.Відповідно до наведеного у п.п.1.1.1.внести зміни у додаток №4 який 

додається до рішення 16 сесії VІІ скликання від 22.12.2016р. №337- VІІ «Про 

селищний бюджет на 2017 рік.» 

 

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 

 

 

 
 


