
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХХV сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від  12 липня    2017р. 

                                                                                                                                                №   _475 -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 1 379 608,00 грн. (понадпланові надходження за 

підсумками роботи за 6 місяців 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  1 379 608,00 грн., а саме: 

 

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

бюджетних асигнувань на 363 431,00 грн. , в тому числі по кодам видатків: 

 

- по коду 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на 295086,00 

грн.(придбання роутера та підсилювача для компютера для ДНЗ №7 

смт.Слобожанське -1064,00 грн., придбання м’якого інвентарю для ДНЗ – 

129300,00 грн.,придбання посуду для ДНЗ – 54685,00 грн.,придбання меблів  

для ДНЗ – 101452,00 грн.,придбання електричних товарів для ДНЗ – 8000,00 

грн.,додаткові кошти на придбання металопластикових вікон для ДНЗ №7 

смт.Слобожанське -  585,00 грн.) 

 

- по коду 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» на 67865,00 

грн.(поточний ремонт відкосів у ДНЗ №7 смт.Слобожанське) 

 

- по коду 2800 «Інші поточні видатки» на 480,00 грн.(перереєстрація ДНЗ 

«Донецький» у зв’язку з внесенням змін до ЄДРПОУ) 



 

2.2.Внести зміни по КПК 0104090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу» ( кошторис Слобожанського селищного Палацу  

культури) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 172 978,00 грн.,в 

тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 120146,00 грн. 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 52832,00 грн. 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 97046,00 грн.по коду видатків 2210 

«Предмети,матеріали ,обладнання та інвентар» (придбання комплектуючих 

для гірлянди вуличної – 21496,00 грн.,придбання гірлянди вуличної – 

33000,00 грн., придбання огорожі для спортивного майданчика – 38150,00 

грн.,придбання елементів для дитячого майданчика  - 4400,00 грн.) 

 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 229300,00 

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

(установам, організаціям)» (придбання приладів обліку електроенергії 

вуличного освітлення – 29400,00 грн.,придбання гірлянд вуличної  ілюмінації 

– 199900,00 грн.) 

 

2.5. 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 240459,00 грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (придбання захисних козирків над 

входами в під’їзди житлових будинків - 48459,00 грн.,придбання газових плит 

у гуртожитки – 192000,00 грн.) 

 

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

бюджетних асигнувань на 150 000,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів»  (надання 

субвенції з селищного бюджету районному бюджету на виконання 

Комплексної  районної програми «Здоров’я жителів Зміївщини» на закупівлю 

19 лікарняних ліжок та матраців до них для об’єднаного відділення 

терапевтичного профілю КЗОЗ «Слобожаська міська лікарня») 

2.7.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 26517,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар» (придбання меблів) 



 

2.8. .Внести зміни по КПК 0106060 «Благоустрій міст,сіл та селищ» 

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

99877,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» (поточний ремонт вуличного 

освітлення в сел..Донець )  

 

3.Розподілити вільний залишок  загального фонду бюджету,який 

склався станом на 01.01.2017 року в сумі  7 699 507,00_ грн., а саме:  

3.1.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку на 7 092 186,00 грн.,а саме: 

3.1.1.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 86 203,00 грн. по кодам видатків: 

 

- по коду 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на 52707,00 грн.(придбання комп’ютерної техніки) 

 

- по коду  3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 33496,00 грн.(оплата 

технічного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень виконкому 

Комсомольської селищної ради »- 28096,00 грн.,оплата авторського нагляду – 

5400,00 грн.)  

 

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

(кошторис ОСББ «Будинок  104») шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 190497,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)»(капітальний ремонт вимощення та 

цоколю навколо житлового будинку по вул..Спортивна,14) 

 

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

(кошторис КП «Комунальник»)  шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 2 491459,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)»(капітальний ремонт рубероїдної 

покрівлі буд.№12 по вул..Лермонтова - 526695,00 грн.,капітальний ремонт 

рубероїдної покрівлі буд.№19 по вул..Дружби» - 687236,00 грн.,капітальний 

ремонт шиферної покрівлі буд.№8 по вул..Дружби – 306879,00 

грн.,капітальний ремонт шиферної покрівлі буд.№17 по вул. Дружби – 

543709,00 грн.,капітальний ремонт рубероїдної покрівлі  буд №14 по 

вул..Спортивна – 426940,00 грн.)  

 



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

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

362132,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)»(капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового 

будинку №20 по вул..Центральній в сел..Донець – 159200,00 грн.,капітальний 

ремонт шиферної покрівлі житлового будинку №21 по вул..Центральній в 

сел.Донець – 202932,00 грн.) 

 

3.1.5.Внести зміни по КПК 0106060 «Благоустрій міст,сіл та селищ» 

(кошторис КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 1964684,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)»(додаткові кошти на капітальний 

ремонт тротуарів по вул..Пушкіна та вул.Лермонтова смт.Слобожанське- 

445855,00 грн.,капітальний ремонт тротуару по вул..Культури 

смт.Слобожанське – 599614,00 грн.,капітальний ремонт тротуару по 

вул.С.Закори  (від вул.Оздоровчої до вул.Спортивна) смт.Слобожанське – 

919215,00 грн.) 

 

3.1.6.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 156000,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам (установам,організаціям)» (придбання матеріалів для 

капітального ремонту покрівлі гаража та приміщення складу КП «Донець»)  

 

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

розвитку території» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 

1592243,00 грн. , тому числі по кодам видатків: 

 

- по коду 3122 « Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на 

52900,00 грн.(виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Будівництво гостьових автопарковок у житлових кварталах №2,6,13,14,16 

смт.Слобожанське – 49900,00 грн. експертиза робочого проекту -3000,00 грн.) 

 

- по коду 3142 « Реконструкція та реставрація інших об’єктів»на 1539343,00 

грн. (роботи з реконструкції зелених насаджень та елементів благоустрою на 

житлових територіях у кварталі №14 смт.Слобожанське – 1493018,00 

грн.технічний нагляд – 37325,00 грн.,авторський нагляд  - 9000,00 грн.) 

 

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

бюджетних асигнувань на 21668,00 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 придбання 



ноутбуку та багатофункціонального принтеру для Благодатської ЗОШ І-ІІ 

ступенів). 

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

бюджетних асигнувань на 170000,00 грн. по коду видатків 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» (роботи з капітального ремонту системи 

електропостачання ДНЗ №7 смт.Слобожанське) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 57300,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(придбання воріт для спортивного майданчика – 11700,00 грн.,придбання 

елементів для дитячого майданчика – 45600,00 грн.) 

 

3.2.Збільшити видаткову частину загального фонду  бюджету  на 607321,00 

грн.,а саме 

 

3.2.1.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 607321,00 грн. по коду видатків 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (поточний 

ремонт теплоізоляції внутрішньобудинкових трубопроводів інженерних 

мереж житлових будинків) 

 

4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК , а саме: 

 

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

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

«Оплата послуг (крім комунальних)» (зайво виділені кошти). 

 

4.2.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 199295,00 грн.,в тому числі по кодам видатків: 

 

- по коду 2210 «Предмети,обладнання та інвентар» на 38069,00 

грн.(придбання меблів – 30483,00 грн. придбання жалюзів – 4730,00 

грн.,придбання запчастин  - 2856,00 грн.) 

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 161226,00 

грн.(придбання ПЗ – 157900,00 грн.,оплата послуг з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій – 3326,00 грн.) 



 

5.Змінити назву призначення субвенції виділеної з селищного бюджету 

районному бюджету рішенням ХХІІ сесії Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання №435 – VІІ від 24.04.2017р. а саме: на виконання Комплексної 

програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на придбання 

матеріалів для поточного ремонту роздягалень та опалення спортивного залу 

Слобожанської гімназії №2 в сумі 124500,00 грн. 

 

6. Відповідно до наведеного у п.п. 2.5.,3.1.2.,3.1.3.,3.1.4.,3.1.6.  внести зміни до 

заходів на 2017 рік які додаються до Програми розвитку і реформування 

житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2016-

2017рр. 

 

7. Відповідно до наведеного у п.п.2.3.,2.4.,3.1.5.,3.1.10.,4.1.  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. Відповідно до наведеного у п.п.3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 

3.1.7., 3.1.8.,3.1.9.,3.1.10  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


