
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХХІV сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від  08    червня    2017р. 

                                                                                                                                                №   442  -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 1744817,00 грн. (понадпланові надходження за підсумками 

роботи за 5 місяців поточного  року),в тому числі по кодам  надходжень:  

 

- по коду надходжень 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової нерухомості »  на 325997,00 грн. 

- по коду надходжень 21050000  «Плата за розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів» на 1277066,00 грн. 

- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності“  на 141754,00 грн. 

 

2.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду з місяця на місяць надходжень по коду 41035000 « Інші 

субвенції“ ,а саме з грудня (-241725,00 грн.),з листопада (-260031,00 грн.) та 

з жовтня (-378734,00 грн.) на червень (+378734,00 грн.), на липень 

(+260031,00 грн.) та на серпень (+241725,00 грн.) 

 

3.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань (за рахунок понадпланових 

надходжень) на 1744817,00 грн., а саме: 

 

3.1.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 1102597,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 893714,00 грн.(додатковий фонд оплати 

праці у зв’язку з підвищенням з 26.05.2017 р. окладів) 

- по коду 2120 « Нарахування на заробітну плату» на 194425,00 грн. 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 11214,00 

грн.(придбання офісної техніки)  

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  на 601,00 грн. 

( страхування нежитлових приміщень,які орендуються .) 

- по коду 2800 «Інші поточні видатки»  на 2643,00 грн.(оплата судового збору) 

 

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

бюджетних асигнувань на 76886,00 грн. , в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 31096,00,00 грн.(винагорода до 

державних свят,премія працівникам бухгалтерії ) 

-   по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 6841,00 грн. 

- по коду 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» на 38949,00 

грн.(поточний ремонт димоходів   топочної ДНЗ «Донецький» - 36885,00 грн., 

державна повірка газових сигналізаторів ДНЗ №1 та ДНЗ «Донецький» - 

560,00 грн., перевірка димових та вентиляційних каналів у ДНЗ №1 та ДНЗ 

«Донецький» - 1504,00 грн.) 

 

3.3.Внести зміни по КПК 0103400 «Інші видатки на соціальний захист 

населення» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 67500,00 грн. по 

коду видатків  2730 « Інші виплати населенню» ( надання одноразової 

адресної грошової допомоги громадянам Комсомольської селищної ради)  

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 199295,00 грн.  по коду видатків 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (ліквдація несанкціонованих звалищ з 

території смт.Слобожанське.) 

 

3.5. 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 «Донець») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

131289,00 грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки на 

безповоротній основі на погашення заборгованості по заробітній платі 

станом на 01.05.2017р. робітникам КП «Донець») 

 

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

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

збільшення бюджетних асигнувань на 60500,00 грн.по коду видатків 2282 

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



до заходів розвитку»(ліквідація вогнищ карантинних рослин) 

 

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

економічного розвитку територій» (кошторис КП «Донець») шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 48000,00 грн.по коду видатків 2282 

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

до заходів розвитку»(ліквідація вогнищ карантинних рослин) 

 

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

бюджетних асигнувань на 58750,00 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  

придбання світильників для Шебелинської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 39250,00 

грн., придбання для Благодатської ЗОШ І-ІІ ступенів комплекту меблів для 

шкільної їдальні,дошок  п’ятиповерхових,стільців учнівських, музичного 

центру 19500,00 грн.) 

4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

шляхом перекиду бюджетних асигнувань з місяця на місяць по КПК 

0101010 «Дошкільна освіта», в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» з грудня  (-198138,00 грн),з листопада         

(-213140,00 грн.),з жовтня (-310439,00 грн.) на серпень (+198138,00 грн.), на 

липень (+213140,00 грн.),на червень (+310439,00 грн.)  

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» з грудня (-43587,00 грн.),з 

листопада (-46891,00 грн.),з жовтня (-68295,00 грн.) на серпень (+43587,00 

грн.), на липень (+46891,00 грн.) ,на червень (+68295,00 грн.) 

5.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

шляхом перекиду затверджених бюджетних асигнувань, а саме: 

5.1.Внести зміни  по КПК 0101010 «Дошкільна освіта» шляхом перекиду 

бюджетних асигнувань з коду на код,а саме : 

- зменшити код 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 

4483,00 грн.(придбання лічильників води)  

- збільшити код 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» на 4483,00 

грн.(встановлення лічильників води.) 

- зменшити код 2230 «Продукти харчування» на 35700,00 грн. 

5.2.Внести зміни по КПК 0105062 «Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій,які  здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні» 

(кошторис ГО СК «Енергетік – Центренерго») шляхом зменшення 



бюджетних асигнувань по коду 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)»на  32000,00 грн. 

5.3. Внести зміни по КПК 0103400 «Інші видатки на соціальний захист 

населення» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 32000,00 грн. по 

коду видатків  2730 « Інші виплати населенню» ( надання одноразової 

адресної грошової допомоги громадянам Комсомольської селищної ради) 

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

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

збільшення бюджетних асигнувань на 35700,00 грн.по коду видатків 2282 

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

до заходів розвитку»(ліквідація вогнищ карантинних рослин) 

 

6.Розподілити вільний залишок загального фонду бюджету,який склався 

станом на 01.01.2017 року в сумі 78576,00 грн., а саме: 

6.1.Внести зміни по КПК  0106140 «Відшкодування різниці між розміром 

ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги,що затверджувалися або 

погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу 

місцевого самоврядування,та розміром економічно обґрунтованих витрат на 

їх виробництво (надання)» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

78576,00 грн. по коду видатків  2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (відшкодування 

КП «Комунальник»  прямих витрат з технічного обслуговування ліфтів,які 

знаходяться в багатоповерхових  будинках). 

7. Відповідно до наведеного у п.п.3.4.  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. 

 

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 

 

 

 

 

 


