
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

ХХVІ сесія VІІ скликання 

 

РІШЕННЯ  
від    26  липня    2017р.                                                                        №   490 -VIІ 

                                                                                                                                                                                                                                                   
«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 надходжень на 21510,00 грн. (понадпланові надходження за 

підсумками роботи за 6 місяців поточного року),в тому числі по кодам 

надходжень: 
-  по коду 14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів(продукції) » на 1474,00 грн. 

-  по коду 14031900 «Акцизний податок з ввезення на митну територію 

Україні підакцизних товарів (продукції)» на 6052,00 грн. 

- по коду 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» на 

1604,00 грн. 

- по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на 10620,00 грн. 

- по коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» на 1300,00 грн. 

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

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування» на 35,00 грн. 

- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності» на 425,00 грн. 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету  

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 21510,00 грн.( за рахунок 

понадпланових надходжень),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» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 19958,00 грн., в тому 

числі по кодам видатків : 

-  по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 180,00 грн.(оплата 

послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами.) 

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

програм» на 1700,00 грн. ( навчання спеціаліста, який буде відповідати за 

допорогові закупівлі.) 

- по коду 2800 « Інші поточні видатки» на 18078,00 грн.(судові витрати.) 

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

бюджетних асигнувань на 1552,00 грн. , в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2240 грн.«Оплата послуг (крім комунальних)» на 112,00 (державна 

повірка сигналізаторів загазованості ДНЗ № 1 смт.Слобожанське та ДНЗ 

«Донецький» с.Донець.) 

- по коду 2800 « Інші поточні видатки» на 1440,00 грн. ( перереєстрація ДНЗ 

освіти у зв’язку з прийняттям нових редакцій статутів.) 

3. Розподілити вільний залишок загального фонду бюджету , який 

склався станом на 01.01.2017 року в сумі 91313,00 грн., а саме: 
3.1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку на 91313,00 грн., а саме: 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 33000,00 грн.по коду видатків 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»( 

придбання гірлянди вуличної.) 

3.1.2. 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 58313,00 грн.по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти 

підприємствам(установам,організаціям»( технічний нагляд по обєкту 

«Реконструкція напірних колекторів від КНС № 1 та КНС № 4 до очисних 

споруд з технічним переоснащенням КНС№1,№2,№3,№4 с.Донець.) 

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, селищ» (кошторис 

КП «Донець»)шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 99877,00 грн. по 

коду видатків 2610«Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» (помилково виділені кошти рішенням ХХV сесії 
VІІ скликання від 12.07.2017 № 475- VІІ.) 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 99877,00 

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

(установам, організаціям)» ( поточний ремонт вуличного освітлення в с. 

Донець) 



5. Відповідно до наведеного у п.п.3.1.1. 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. 

6. Відповідно до наведеного у п.п. 3.1.1.,3.1.2.  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 

22.12.2016 року № 337- VІІ «Про селищний бюджет на 2017 рік.» 

7. Відповідно до наведеного у п.п.3.1.2. внести зміни до заходів на 2017 рік , 

які додаються до Програми розвитку і реформування житлово – 

комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2016 – 2017 рр. 

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 

 

 

 

 

 


