
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХХІІІ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   11   травня      2017р. 

                                                                                                                                                №      438   -VIІ                                                                                                   
«Про внесення змін до рішення 

ХVІ сесії  Комсомольської селищної ради  

VІІ скликання  від 22 грудня 2016 року №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   3438,00 грн. (понадпланові надходження за підсумками 

роботи за 4 місяця поточного  року)  по коду  надходжень 21050000  

«Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» . 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань за рахунок понадпланових 

надходжень на _3438,00  грн., а саме: 

 

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

бюджетних асигнувань на 5314,00 грн.,в тому числі по коду видатків 2800 

«Інші поточні видатки» ( оплата податку «Рентна плата за спеціальне 

використання води»). 

 

2.2. Внести зміни по КПК 0109130 «Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища» шляхом зменшення  бюджетних 

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

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

 

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

робіт»  шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 24,00 грн. по коду 

видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (оплата послуг банку). 

 

3.Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету шляхом 

збільшення на 3132,00  грн. ( понадпланові надходження), по коду 

надходжень 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально 



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

видів відходів як вторинної сировини»    

 4.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 3132,00 грн., а саме: 

 

4.1. Внести зміни по КПК 0109130 «Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища» шляхом збільшення  бюджетних 

асигнувань на 3132,00 грн. по коду видатків 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів 

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

 

5.Розподілити вільний залишок загального фонду бюджету,який склався 

станом на 01.01.2017 року,у сумі  740 049,00 грн., а саме: 

 

5.1.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку на   740 049,00 грн., а саме: 

 

5.1.1.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 298 521,00 

грн. по коду видатків 3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів» 

(капітальний ремонт фасаду, надбудови покрівлі, колон). 

 

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

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

157381,00 грн . по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)»  (капітальних ремонт вимощення 

навколо житлового будинку по вул.Лермонтова,29). 

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

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

193752,00 грн . по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)»  (капітальних ремонт між блочних 

швів та тріщин (фарбування) по вул. Спортивна,буд.20(83)). 

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

розвитку території» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 90395,00 

грн. по коду видатків 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об’єктів» (додаткові кошти на будівельні роботи по об’єкту «Будівництво 

монументально-декоративного обеліску загиблим воїнам – захисникам  

Вітчизни з переносом місця  поховання у парку смт.Слобожанське – 88226,00 

грн.,технічний нагляд  об’єкту – 2169,00 грн.). 

6. Відповідно до наведеного у п.п.5.1.4. 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. 

 

7. Відповідно до наведеного у п.п. 5.1.2.,5.1.3.  внести зміни до заходів на 2017 

рік які додаються до Програми розвитку і реформування житлово-комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2016-2017рр. 

 

8. Відповідно до наведеного у п.п.5.1.1.,5.1.2.,5.1.3.,5.1.4.  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.» 

 

9. 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 


