
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХХХІ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від   30  листопада      2017р. 

                                                                                                                                                №    _536  -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, висновку 

фінансового управління Зміївської РДА,селищна рада  

                                                    

ВИРІШИЛА: 

 
1.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних призначень за підсумками роботи за 10 місяців  

поточного року та з урахуванням очикуваних надходжень до кінця 

поточного року,а саме: 

 

1.1.Збільшити бюджетні призначення на 757 867,00 грн.,в тому числі по 

кодам надходжень:  

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

товарів(продукції), (пальне)»  на 1630,00 грн. 

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

України підакцизних товарів(продукції),(пальне)»   на 6102,00 грн. 

- по коду 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості» на 11251,00 грн. 

- по коду 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості»  на 28936,00 грн. 

- по коду 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості» на  85574,00 грн. 

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

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості» на 481106,00 грн. 

- по коду 18010700 «Збір за провадження торговельної діяльності (оптова 

торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 



року» на 13917,00 грн. 

- по коду 220125,00 грн. « Плата за надання інших адміністративних послуг» 

на 1889,00 грн. 

- по коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб,фізичних осіб- підроиємців та громадських 

формувань» на 4470,00 грн. 

- по коду 24060300 « Інші надходження» на 1139,00 грн. 

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

бюджетів» на 121853,00 грн. 

 

1.2.Зменшити бюджетні призначення на 392 783,00 грн.,в тому числі по 

кодам надходжень: 

- по коду 18010600  «Орендна плата з юридичних осіб » на 74000,00 грн. 

- по коду 18050300 «Єдиний податок  з юридичних осіб » на 308533,00 грн. 

- по коду 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і 

державної реєстрації юридичних осіб -підприємців та громадських 

формувань,а також плата за надання інших платних послуг,повязаних з такою 

державною реєстрацією»  на 1250,00 грн. 

- по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на 9000,00 грн. 

 

2.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом 

збільшення бюджетних асигнувань за рахунок понадпланових 

надходжень за 10 місяців поточного року  на _365 084,00  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 39 910,00 грн.,в тому числі по кодам видатків:  

 

- по коду 2210 «Предмети,матеріали обладнання та інвентар» на 10530,00 

грн.(новорічні подарунки – 3600,00 грн.,підписка на 2018 рік – 4602,00 

грн.,електронні ключі – 2328,00 грн.)  

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 29380,00 грн.( послуги 

зв’язку – 1000,00 грн., послуги банку- 1000,00 грн.,страхування майна – 

1571,00 грн.,обслуговування системи відеоспостереження – 25809,00 грн.) 

 

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

бюджетних асигнувань на 113 781,00 грн.,в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 30000,00 грн. 

 

- по коду 2210 «Предмети,матеріали обладнання та інвентар» на 32918,00 



грн.(підписка на 2018 рік – 25753,00 грн.,тара для подарунків 7165,00 грн.)  

 

- по коду 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 606,00 грн.(доставка 

періодичних видань – 406,00 грн.,послуги банку -200,00 грн.) 

 

- по коду 2230 «Продукти харчування»  на 50257,00 грн. 

 

2.3.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 92309,00 грн.,в 

тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 75663,00 грн.(премія до 55-річчя з дня 

заснування Палацу культури в розмірі посадового окладу) 

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 16646,00 грн. 

 

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

КП «Комунальник») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 57000,00 

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

(установам ,організаціям)»  (придбання солі – 37000,00 грн.,придбання 

деревини – 20000,00 грн.) 

 

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

КП «Донець») шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 15 000,00 грн. 

по коду видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам 

(установам ,організаціям)»  (придбання піщаної суміші ) 

 

2.6.Внести зміни по КПК 0108600 «Інші видатки» шляхом збільшення 

бюджетних асигнувань на 47 084,00 грн., в тому числі по кодам видатків: 

- по коду 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на 29824,00 грн.,(плата за 

подання заяви за участь в електронних торгах –1020,00 грн.,винагорода 

операторам електронних торгів – 8804,00 грн.,плата за вчинення 

нотаріальних вдій – 20000,00 грн.) 

- по коду 2800 «Інші видатки» на 17260,00 грн.(гарантійний внесок за участь 

в аукціоні) 

 

3.Розподілити вільний залишок загального фонду бюджету,який склався 

станом на 01.01.2017 року, в сумі  1 022 360,00 грн., а саме: 

 

3.1.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету – бюджету 

розвитку на   1 022 360,00 грн., а саме: 

 

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

збільшення бюджетних асигнувань на 142100,00 грн. по коду видатків 3110 

«Придбання предметів довгострокового користування» (придбання ігрових 

дитячих майданчиків – 92400,00 грн.,придбання спортивного майданчика – 



49700,00 грн. ) 

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

розвитку території» шляхом збільшення бюджетних асигнувань на 880260,00 

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

об’єктів»   (придбання нерухомого майна, а саме їдальні – 597720,00 

грн.,пральні – 282540,00 грн.) 

 

4.Внести зміни до доходної частини спеціального фонду бюджету шляхом 

зменшення бюджетних призначень на 72 777,00 грн. по коду надходжень 

25010100 «Плата за послуги,що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю» 

 

5.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету 

шляхом зменшення бюджетних асигнувань на 72 777,00 грн.,а саме: 

 

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

бюджетних асигнувань на 72777,00 грн.по коду видатків 2230 «Продукти 

харчування»  

 

6.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету шляхом  

перекиду бюджетних асигнувань в межах КПК . 

 

6.1.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», а саме: 

- зменшити код видатків 2271 «Оплата теплопостачання» на 5500,00 грн. 

- збільшити код видатків 2273 «Оплата електроенергії» на 4000,00 грн. 

 

6.2.Внести зміни по КПК 0101010 «Дошкільна освіта» ,а саме: 

- збільшити код видатків 2271 «Оплата теплопостачання на 5500,00 грн. 

- зменшити код видатків 2273 «Оплата електроенергії» на 4000,00 грн. 

 

7.Відповідно до наведеного у п.п.6.1.та 6.2. внести зміни у додаток №4 до 

рішення ХVI сесії Комсомольської селищної ради VIІ скликання №337- VIІ 

«Про селищний бюджет на 2017 рік» від 22 грудня 2016 року. 

 

8. Відповідно до наведеного у п.п.2.4.,2.5.,3.1.1.,3.1.2  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. 

 

9. 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 грудня 2016 року №337- VІІ «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


