
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХХІ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від    18  квітня     2017р. 

                                                                                                                                                №    416  -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.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення на 972 289,00 грн. (понадпланові надходження за підсумками 

роботи за І квартал 2017 року),в тому числі по кодам  надходжень:  

 

- по коду надходжень 11020202 «Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності»  на 15881,00 грн. 

- по коду надходжень 13010200   «Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування)» на 109,00 грн. 

- по коду надходжень 14021900  « Пальне» на 1312,00 грн. 

- по коду надходжень 14031900 « Пальне» на 4497,00 грн. 

- по коду надходжень 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на 

12500,00 грн. 

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

розгляду  та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів 

на спадщину і даруванняна» на  16,00 грн. 

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

оформленням закордонних паспортів (посвідок ) та паспортів громадян 

України» на  901,00 грн. 

-  по коду надходжень 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на 15503,00 грн. 

- по коду надходжень 24060300 « Інші надходження»  на 1410,00 грн. 

- по коду надходжень 21050000  «Плата за розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів» на 920160,00 грн. 

 



2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань за рахунок понадпланових 

надходжень на _972 289,00  грн., а саме: 

 

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 12573,00 грн.,в тому числі по кодам видатків:  

- по коду 2210 «Предмети,матеріали обладнання та інвентар» на 12551,00 

грн.(придбання енергозберігаючих ламп)  

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 22,00 грн.(оплата 

послуг банку) 

 

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

бюджетних асигнувань на 560119,00 грн.,в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2210 «Предмети,матеріали обладнання та інвентар» на 96734,00 

грн.(придбання енергозберігаючих ламп для ДНЗ – 12184,00 грн.,придбання 

фарби для ДНЗ – 9100,00 грн., придбання вікон для ДНЗ №7 

смт.Слобожанське – 75450,00 грн.)  

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 461476,00 грн.(оплата 

послуг банку - 956,00 грн.,поточний ремонт приміщень ДНЗ - 460520,00 грн.) 

- по коду 2250 «Видатки на відрядження»  на 959,00 грн.(оплата добових та 

проїзду) 

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

программ, не віднесені до заходів розвитку» на 950,00 грн.(оплата курсів 

підвищення кваліфікації медичної сестри ДНЗ №1 смт.Слобожанське) 

 

2.3.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 49685,00 грн.,в 

тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2210 «Предмети,матеріали обладнання та інвентар» на 25035,00 

грн.(придбання стальних листів для накриття 13 віконних приямкових 

решіток – 9035,00 грн.,придбання театральних костюмів коллективу театру 

«Абракадабра» - 16000,00 грн.) 

- ко коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 24650,00 

грн.(виготовлення дерев’яної  конструкції для нот та музичного інвентарю) 

 

2.4. Внести зміни по КПК 0103240 «Організація та проведення громадських 

робіт»  шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 11942,00 грн.,в тому 

числі по кодам видатків : 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 9788,00 грн.(оплата громадських робіт) 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 2154,00  грн. 

 



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

Комсомольської селищної ради) шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 175500,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети,матеріали обладнання та 

інвентар» (придбання лавок – 164500,00 грн.,придбання урн для сміття – 

11000,00 грн.) 

 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 76500,00 

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

(установам ,організаціям)»  (придбання натрієвих світильників) 

 

2.7. Внести зміни по КПК 0108600 «Інші видатки»  (кошторис КП «Донець») 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 13800,00 грн. по коду видатків 

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» (оплата послуг з відлову бродячих тварин) 

 

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

бюджетних асигнувань на 70270,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» (субвенція 

районному бюджету з селищного бюджету на виконання Комплексної 

районної програми «Здоров’я жителів Зміївщини» на поточний ремонт  

сходових клітин головного корпусу  КЗОЗ «Слобожанська міська лікарня.) 

 

2.9. Внести зміни по КПК 0109130 «Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища» шляхом збільшення  бюджетних 

асигнувань на 1900,00 грн. по коду видатків 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» (оплата послуг з утилізації небезпечної речовини (ртуті)). 

 

3.Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення на 5 115 732,00 грн. за рахунок понадпланових надходжень, в 

тому числі по кодам надходжень: 

- по коду 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин  в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами  забруднення»   на 4807293,00 

грн. 

- по коду 19010200 «Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти»  на 16720,00 грн. 

- по коду 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини»    на  8386,00 грн. 

- по коду 33010101 «Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та 

комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення , що перебувають у державній власності, на яких розташовані 

об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим)»   на  283 333,00 грн. 



4.Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету (власні 

надходження) шляхом збільшення  на 11942,00 грн. по коду надходжень 

25020200 «Кошти що отримують бюджетні установі від підприємств  

організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів,у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 

об’єктів»  

 

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 5127674,00 грн., а саме: 

 

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

природних ресурсів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

4 832 399,00  грн., по коду видатків 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів» (реконструкція полігону по захороненню ТПВ) 

 

5.2.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 281479,00 грн. по коду видатків 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» (капітальний ремонт приміщення виконкому Комсомольської 

селищної ради)  

 

5.3.Внести зміни по КПК 0107310 « Проведення заходів із землеустрою»  

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1854,00 грн. по коду видатків 

2281 «Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» (оплата послуг з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки,яка підлягає продажу) 

 

5.4. Внести зміни по КПК 0103240 «Організація та проведення громадських 

робіт»  шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 11942,00 грн.в тому 

числі по кодам: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 9798,00 грн.(оплата громадських робіт) 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 2154,00 грн. 

 

6.Розподілити вільний залишок загального фонду бюджету,який склався 

станом на 01.01.2017 року,у сумі  1 301 021,00 грн., а саме: 

6.1.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку на   1 301 021,00 грн., а саме: 

 

6.1.1.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 1214521,00 грн. по коду видатків 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів» (капітальний ремонт приміщення виконкому Комсомольської 

селищної ради)  

 

6.1.2.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 41500,00 грн. по коду видатків 3210« Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)» (корегування робочого проекту по 

об’єкту «Реконструкція мережі водовідведення по вул.Руднєва в сел.Донець 

Зміївського району Харківської області – 36500,00 грн.,експертиза робочого 

проекту (кошторисної частини) – 5000,00 грн.) 

 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 45000,00 

грн. по коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)» (виготовлення проектно-кошторисної документації 

з капітального ремонту скульптури і огорожі вздовж вул..Я.Мудрого на 

території центрального парку смт. Слобожанське ) 

 

7.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань,а саме: 

 

7.1.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 перекиду бюджетних асигнувань з 

коду на код,а саме: 

-   зменшити код 2210 «Предмети матеріали та інвентар» на 5600,00 грн. 

- збільшити код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 5600,00 

грн.(придбання ПЗ) 

 

8. Відповідно до наведеного у п.п.2.5.,2.6.,6.1.3  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. 

 

9. Відповідно до наведеного у п.п. 5.1 внести зміни до заходів на 2017 рік які 

додаються до Довгострокової програми природоохоронних заходів  

Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки. 

 

10. Відповідно до наведеного у п.п. 6.1.2  внести зміни до заходів на 2017 рік які 

додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2016-2017рр. 



11. Відповідно до наведеного у п.п.6.1.1.,6.1.2.,6.1.3  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.» 

 

 

12. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


