
  

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХХVІІІ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   21   вересня    2017р. 

                                                                                                                                                №    497  -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 бюджетних призначень за підсумками роботи за 8 місяців 

поточного року за рахунок понадпланових надходжень на 1 213 055,00 

грн.,в тому числі по кодам надходжень: 

- по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» на 221512,00 грн. 

- по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів» на 851903,00 грн. 

- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 

цілисним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності»  на 139640,00 грн. 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань за рахунок понадпланових 

надходжень на 1 213 055,00 грн.,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 та їх виконавчих комітетів» шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 78448,00 грн. по коду видатків 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та 

інвентар» (придбання вертикальних жалюзів – 34000,00 грн.,придбання 

драбини – 950,00 грн.,придбання стендів для розміщення інформації – 

12629,00 грн. ,придбання запчастин для службового автомобіля – 6719,00 

грн., придбання шафів металевих та стелажів металевих – 24150,00 грн.) 



 

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

бюджетних асигнувань на 642 279,00 грн. , в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 534104,00 грн 

-  по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 101985,00 грн. 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 3360,00 

грн.(придбання табличок,печаток.) 

- по коду 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» на 2830,00 грн. 

(перевірка точок обліку в ДНЗ №7 смт.Слобожанське – 1630,00 грн. 

метрологічна повірка лічильників тепла в ДНЗ смт.Слобожанське – 1200,00 

грн.) 

 

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

організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» 

шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 33018,00 грн. по коду видатків 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»(фінансування ГО «Зміївська района спортивна організація 

«Самбо» - 12018,00 грн.,фінансування ГО СК «Енергетик-Центренерго» на 

придбання футбольної та волейбольної форми – 21000,00 грн.) 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 12896,00 грн. по коду видатків  2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (поточний ремонт освітлення 

футбольного міні поля смт.Слобожанське) 

 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 195500,00 

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

(установам, організаціям)» (поточний ремонт дороги по вул.Ціолковського в 

смт.Слобожанське.) 

 

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

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

місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування,та 

розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництві» шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань на 15714,00 грн. по коду видатків 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) программ, не 

віднесені до заходів розвитку» (відшкодування КП «Комунальник» витрат 

(ПДВ) з техничного обслуговування ліфтів, які знаходяться в 

багатоповерхових будинках) 

 

2.7.Внести зміни по КПК 0108370 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів»  шляхом збільшення бюджетних асигнувань 

на 25000,00 грн.по коду видатків 2620 «Поточні трансферти органам 



державного управління інших рівнів» ( надання субвенції з селищного 

бюджету державному бюджету для фінансування 58 Державної пожежної  

рятувальної частини м.Зміїв ГУ ДСНС України у Харківській області на 

придбання форменного одягу відповідно до Комсомольської селищної 

Програми розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) на 2016-2017 

роки.) 

 

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

бюджетних асигнувань на 210200,00 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 20 штук 

електричних світильників та 30 штук подушок для об’єднаного відділення 

терапевтичного профілю КЗОЗ «Слобожанська міська лікарня» – 10400,00 

грн. на виконання Комплексної програми розвитку освітянської галузі 

Зміївського району, на придбання шкільних меблів для Слобожанської 

гімназії №2 – 99900,00 грн. та на придбання шкільних меблів для 

Слобожанського ліцею №1 – 99900,00 грн. 

 

3.Розподілити вільний залишок загального фонду бюджету,який склався 

станом на 01.01.2017 року в сумі  2 369 265,00 грн.,а саме: 

 

3.1.Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету на  

996 515,00_ грн., а саме: 

 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 37515,00 

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

(установам, організаціям)» (поточний ремонт вуличного освітлення 

вул.Ювілейна у с.Донець) 

 

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 34000,00 грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (поточний ремонт 

ділянки каналізаційної мережі довжиною 150м.від центрального колодязя по 

вул..Центральній до КНС №1 в с.Донець) 

 

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

бюджетних асигнувань на 925000,00 грн. по коду видатків 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції 

районному бюджету з селищного бюджету  на виконання Програми 

реформування і розвитку житлово-комунального господарства Зміївського 



району на поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, 

які є  складовими автомобільних доріг державного значення (як  

співфінансування на договірних засадах) Р-78 Харків - Зміїв – Балаклія - 

Гороховатка на ділянці від км.54 + 000 - км 62 +774 в межах Зміївського 

району)  

 

3.2.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку на _1 372 750,00  грн. ,а саме: 

 

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

інші заклади клубного типу» (кошторис КП КЗ Слобожанського селищного 

Палацу культури) шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 23 350,00 

грн. по коду видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»(придбання дверей металевих). 

 

3.2.2.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 «Комунальник») шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 535 900,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні 

трансферти підприємствам (установам,організаціям)» (придбання трактору  

МТЗ -82 МК з відвалом та щіткою.) 

 

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

розвитку території» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 813500,00 

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

об’єктів» (будівельні роботи по об’єкту «Будівництво гостьових автопарковок 

у житлових кварталах №2,6,13,14,16 смт.Слобожанське» – 802400,00 

грн.техничний нагляд -19500,00 грн.,авторський нагляд – 9600,00 грн.) 

 

4. Внести зміни до доходної частини спеціального фонду  шляхом 

збільшення бюджетних призначень за підсумками роботи за 8 місяців 

2017 року на 4 533754,00 грн.  по коду надходжень 19010100 

«Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря 

стаціонарними джерелами забруднення ». 

 

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань за рахунок понадпланових 

надходжень на 4 533 754,00 грн., а саме: 

 

5.1.Внести зміни по КПК 0109110 «Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів» ( кошторис КП «Донець» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 4533754,00 грн. по коду видатків 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам,організаціям)» (будівельні роботи по 

об’єкту «Реконструкція мережі водовідведення по вул.Руднєва в с.Донець» - 



4451704,00 грн.,технічний нагляд – 72816,00 грн.,авторський нагляд – 9234,00 

грн.) 

6.Відповідно до наведеного у п.п. 3.1.2.,3.2.2.  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. 2.4.,2.5.,3.1.1.,3.2.3.  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. 5.1. внести зміни до заходів на 2017 рік , 

які додаються до Довгострокової Програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на 2017-2020 роки. 

 

9. Відповідно до наведеного у п.п.3.2.1.,3.2.2.,3.2.3. внести зміни  у додаток  

№ 6 «Перелік об’єктів , видатки на які у 2017 році будуть проводитися 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 2 про селищний 

бюджет на 2017 рік.» 

 

10. 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 

 
 
 
 


