Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХV сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 31 травня 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 10488,571 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду селищного бюджету 9767,671 тис. грн., доходи спеціального фонду
селищного бюджету 720,9 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 504,5 тис.грн. згідно з
додатком № 1 цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 11944,251 тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду селищного бюджету 11007,801 тис.грн., видатки спеціального фонду
селищного бюджету 936,450 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 720,05 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 2497,810 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення».
1.3. Викласти пункт 16 рішення у новій редакції:
«16. Установити дефіцит загального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в
сумі 1240,130 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів
загального фонду станом на 01.01.2017 року в сумі 1240,130 тис.грн.
Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в сумі
215,550 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)».
1.4. Викласти пункт 17 рішення 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 21 наступного змісту:
«21. Виділити кошти за рахунок вільних залишків загального фонду, що утворилися
станом на 01.01.2017 року в сумі 1240,130 тис.грн. та збільшити видаткову частину
загального фонду, в тому числі:

- 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 51,0 тис.грн. на придбання
господарчих товарів та паливо-мастильних матеріалів;
- по КТКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» в сумі 24,370 тис.грн. для придбання меблів, господарчих товарів;
- 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 28,080
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 24,8 тис.грн. для
придбання дверей та стелажів; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2,0
тис.грн. для поточного ремонту принтера;
- по КТКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
31,270 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 6,880 тис.грн., КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50,0 тис.грн. для придбання
металевої огорожі для парку ім.Софієнко та паливо-мастильних матеріалів;
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних) в сумі 1021,730 тис.грн. для проведення поточного ремонту
дорожнього покриття вулиці 40 років Визволення (від перехрестя з вул. Лесі Українки до
перехрестя з вулицею Мічуріна), вулиці Михайлівська від № 39 до № 43, від спуску з
вулиці Весела (Котовського) на вулицю Стадіонна, вулиці Корольова від № 3 протяжністю
125 м шириною 3,5 м, вулиці Лесі Українки від № 16 протяжністю 110 м шириною 4 м,
вулиці Південна від № 29 протяжністю 110 м шириною 4 м.»
1.6. Доповнити рішення пунктом 22 наступного змісту:
«22. Виділити кошти за рахунок вільних залишків загального фонду, що утворилися
станом на 01.01.2017 року в сумі 15,0 тис.грн. та збільшити видаткову частину
спеціального фонду, в тому числі:
- по КТКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
15,0 тис.грн. для придбання підсилювача звуку».
1.7. Доповнити рішення пунктом 23 наступного змісту:
«23. Збільшити доходну частину загального фонду по коду 41035000 «Інші
субвенції» в сумі 66,5 тис.грн. згідно довідки-повідомлення № 41 від 30.05.2017 року та
рішення XVІ сесії VII скликання Харківської районної ради від 30.05.2017 року.
Збільшити видаткову частину загального фонду 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 66,5 тис.грн. для оздоровлення дітей пільгового
контингенту».

1.8. Доповнити рішення пунктом 24 наступного змісту:
«24. Збільшити доходну частину спеціального фонду по коду 33010100 «Кошти від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим» в сумі 4,5 тис.грн.
Збільшити видаткову частину спеціального фонду по КТКВКМБ 7310 «Проведення
заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 4,5 тис.грн.»
1.9. Доповнити рішення пунктом 25 наступного змісту:
«25. Внести зміни до доходної частини загального фонду селищного бюджету, а
саме за рахунок зменшення доходів по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 2220,0
тис.грн. збільшити доходи по коду 14021900 «Пальне» на суму 444,0 тис.грн. та по коду
14031900 «Пальне» на суму 1776,0 тис.грн.»
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету та фінансів.

Селищний голова

О.В.Мороз

