
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

 ХХХ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   26  жовтня    2017р. 

                                                                                                                                                №    _522  -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.Розподілити вільний залишок загального фонду бюджету,який склався 

станом  на 01.01.2017р.в сумі  1 043 498,00 грн.,а саме: 

 

1.1.Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету на  

419881,00 грн.,а саме: 

 

1.1.1.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 

38004,00 грн. , в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» на 22870,00 грн. 

(придбання захищенного носія цифрового підпису у кількості 2 штуки – 

1930,00 грн.,придбання шин  для службового автомобіля – 15750,00 грн.,дисків 

стальних – 4250,00 грн.,болти колісні – 240,00 грн.,килимки салону гумові – 

700,00 грн. ) 

- по коду 2800 «Інші поточні видатки» на 15134,00 грн. ( збір 4% в Пенсійний 

фонд під час набуття права власності на легкові автомобілі) 

 

1.1.2. 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 23 301,00 грн. по 

коду видатків 2210«Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» (придбання 

мікшерного  пульту, мікрофонів, стойки для акустичної системи, стойок для 

мікрофонів, кабеля для мікрофонів) 



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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 26000,00 

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

(установам, організаціям)»(придбання ялинкових іграшок) 

 

1.1.4. 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 265000,00грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової 

підтримки на безповоротній основі на погашення заборгованості по заробітній 

платі за період  липень-жовтень 2017 року у сумі - 235000,00 грн.,на поточний 

ремонт водонапірної вежі – 30000,00 грн.) 

 

1.1.5. 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 67576,00 грн. по коду видатків  2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (придбання та 

встановлення вузла обліку теплової енергії ) 

 

1.2.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку на _623617,00  грн. ,а саме: 

 

1.2.1.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 13445,00 грн. по коду 

видатків 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»(придбання активної акустичної системи – 6396,00 грн. 

придбання радіосистеми з двома мікрофонами – 7049,00 грн). 

 

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

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

209259,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)»(капітальний ремонт під’їзду №1 у буд.16 (86) по  

вул.Спортивна ) 

 

1.2.3.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 призначень на 

54814,00 грн. по коду видатків 3210 « Капітальні трансферти підприємствам 

(установам,організаціям)» (придбання матеріалів для капітального ремонту 



внутрішньо будинкових електричних мереж та електрообладнання гуртожитку 

№7 по вул.Лермонтова,3) 

 

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

бюджетних асигнувань на 346099,00 грн. по коду видатків 3220 « Капітальні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» (надання субвенції 

районному бюджету з селищного бюджету на виконання Комплексної 

програми розвитку освітянської галузі Зміївського району на капітальний 

ремонт покрівлі Шебелинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Зміївської районної ради 

Харківської області ). 

 

2.Відповідно до наведеного у п.п. 1.1.5.,1.2.2.,1.2.3.  внести зміни до заходів на 

2017 рік які додаються до Програми розвитку і реформування житлово-

комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2016-2017рр. 

 

3.Відповідно до наведеного у п.п. 1.1.3. 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. 

 

4. Відповідно до наведеного у п.п.1.2.1.,1.2.2.,1.2.3.,1.2.4. 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.» 

 

5. 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 


