Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІV сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 02 березня 2017 року

сел. Бабаї

«Про внесення змін до рішення селищної ради
від 23 грудня 2016 року «Про селищний бюджет
на 2017 рік» та додатків до нього»
Відповідно до пунктів 7, 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись
ст.64 п.4 та ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА :
1. Внести до рішення ХІІІ сесії VІІ скликання від 23.12.2016 року «Про селищний бюджет
на 2017 рік» такі зміни та доповнення:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
- доходи селищного бюджету у сумі 10417,571 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду селищного бюджету 9701,171 тис. грн., доходи спеціального фонду
селищного бюджету 716,4 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 500,0 тис.грн. згідно з
додатком № 1 цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 10618,121 тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду селищного бюджету 9701,171 тис.грн., видатки спеціального фонду
селищного бюджету 916,950 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 700,550 тис.грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення.
1.2. Викласти пункт 4 рішення у новій редакції:
«4. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих
(регіональних) програм у сумі 1377,0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення».
1.3. Доповнити рішення пунктом 16 наступного змісту:
«16. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в
сумі 200,550 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)».
1.4. Доповнити рішення пунктом 17 наступного змісту:
«17. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися
за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення».
1.5. Доповнити рішення пунктом 18 наступного змісту:
«18. Виділити кошти з місцевого бюджету за рахунок нерозподілених коштів
місцевого бюджету по загальному фонду в сумі 1504,0 тис.грн. та збільшити видаткову
частину загального фонду:
- по КТКВКМБ 0170 «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» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 24,030 тис.грн. на придбання
господарчих матеріалів, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 18,6
тис.грн. для оплати послуг архіваріусу та системи дистанційного обслуговування клієнтів
в УДКСУ, поточного ремонту комп’ютерної техніки;
- по КТКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» ККВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 58,640
тис.грн. для підвищення посадових окладів педагогічним працівникам, КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 12,9 тис.грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 19,240 тис.грн. для придбання господарчих товарів, КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 0,09 тис.грн. для оплати банківських
послуг;
- по КТКВКМБ 3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 78,0 тис.грн.
для оздоровлення дітей пільгового контингенту;
- по КТКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 63,550 тис.грн. для
придбання господарчих товарів та освітлення для сцени;
- по КТКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 12,950 тис.грн. для придбання металевої огорожі для парку
ім.Софієнко;
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних) в сумі 1049,650 тис.грн. для проведення поточного ремонту
дорожнього покриття вулиць 40 років Визволення, Калинова, 22 Січня, Набережна,
Михайлівська, Стадіонна та виготовлення проектної документації комплексної схеми
організації дорожнього руху на ділянках вулично-дорожної мережі с.Бабаї Харківського
району Харківської області;
- по КТКВКМБ 8800 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів» в сумі 166,350 тис.грн. для надання субвенції
районному бюджету для відшкодування коштів перевізникам, які здійснюють безкоштовні
перевезення пільгових категорій населення – 126,350 тис.грн., для виплати заробітної
плати працівникам територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) ХРДА - 40,0 тис.грн.»
1.6. Доповнити рішення пунктом 19 наступного змісту:
«19. Виділити кошти за рахунок вільних залишків загального фонду, що утворилися
станом на 01.01.2017 року в сумі 200,550 тис.грн. та збільшити видаткову частину
спеціального фонду, в тому числі:
- по КТКВКМБ 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» КЕКВ
2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм» в сумі 76,9 тис.грн. на виготовлення містобудівної документації
детального плану території щодо зміни цільового призначення;
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 20,0 тис.грн. на виготовлення робочого
проекту на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Слобідська;

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 103,650 тис.грн. на
виготовлення проектної документації з реконструкції перехрестя вул. Командарма
Шумілова (с.Бабаї) – Сімферопольське шосе – вул. Харківська (с.Покотилівка) в частині
облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху.»
1.7. Доповнити рішення пунктом 20 наступного змісту:
«20. Збільшити доходну частину спеціального фонду по коду 41035000 «Інші
субвенції» в сумі 500,0 тис.грн. згідно довідки-повідомлення № 11 від 28.02.2017 року та
рішення XIV сесії VII скликання Харківської районної ради від 28.02.2017 року.
Збільшити видаткову частину спеціального фонду по КТКВКМБ 4090 «Палаци і
будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт
інших об’єктів» в сумі 500,0 тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі будинку культури
смт.Бабаї Харківського району Харківської області, що знаходиться за адресою смт.Бабаї
Харківського району Харківської області, площа Михайлівська,2-а.»
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету та фінансів.

Селищний голова

О.В.Мороз

