
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХХІІ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   24  квітня     2017р. 

                                                                                                                                                №    435  -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  2 298 019,00 грн., а саме: 

 

1.1.Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету шляхом збільшення на 

124 500,00 грн.,а саме: 

 

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

асигнувань на  124 500,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» (надання субвенції з селищного бюджету 

районному бюджету на виконання Комплексної програми розвитку освітянської галузі 

Зміївського району на поточний ремонт роздягалень та опалення спортивного залу  

Слобожанської гімназії №2) 

 

1.2.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету розвитку на   

2 173 519,00 грн., а саме: 

 

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

асигнувань на  691 519,00 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 капітальний ремонт покрівлі в Слобожанському ліцеї №1)  

 

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

«Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 1 482 000,00 грн. по 

коду видатків 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» 

(капітальний ремонт дороги по вул.Дружби в смт.Слобожанське ) 

 



 

 

3. Відповідно до наведеного у п.п.1.2.2  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.,1.2.2  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.» 

 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


