Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 13 липня 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 11600,071 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду селищного бюджету 10879,171 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 13055,751 тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду селищного бюджету 11239,301 тис.грн., видатки спеціального фонду
селищного бюджету 1816,45 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 1600,05 тис.грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення.
1.2. Викласти пункт 4 рішення наступного змісту:
«4. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих
(регіональних) програм у сумі 2689,810 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 360,13 тис.грн. Джерелом покриття дефіциту визначити вільний залишок коштів
загального фонду станом на 01.01.2017 року в сумі 1240,130 тис.грн. Установити обсяг
коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду) у сумі 880,0 тис.грн.
Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в сумі
1095,55 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 26 наступного змісту:
«26. Збільшити доходну частину загального фонду в зв’язку з перевиконанням в
сумі 1111,5 тис.грн. по кодам:
- 14021900 «Пальне» в сумі 170,0 тис.грн.;
- 14031900 «Пальне» в сумі 330,0 тис.грн.;
- 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» в сумі 75,0 тис.грн.
- 18011100 «Транспортний податок з юридичних осіб» в сумі 6,2 тис.грн.;
- 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» в сумі 120,0 тис.грн.;
- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 330,3 тис.грн.
- 24060300 «Інші надходження» в сумі 80,0 тис.грн.
Збільшити видаткову частину загального фонду на суму 231,5 тис.грн., в тому
числі:
- по КТКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» в сумі 20,0 тис.грн. для придбання господарчих товарів;
- по КТКВКМБ 3400 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» в сумі 10,0 тис.грн. для надання фінансової допомоги родині
Веріженко Олександра Євгеновича на відновлення даху після пожежі в будинку по
вул.Озерна № 4 смт.Бабаї;
- по КТКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 11,0 тис.грн. для
придбання господарчих товарів;
- по КТКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 8,5 тис.грн. для придбання перфоратору та бура;
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних) в сумі 182,0 тис.грн. для проведення поточного ремонту
дорожнього покриття вул. 40 років Визволення від повороту з вул. Мічуріна до повороту
на вул. Гагаріна (112,0 тис.грн.) та вулиці Лесі Українки від будинку № 16 до вулиці 40
років Перемоги (70,0 тис.грн.) відповідно до внесених змін до «Програми по утриманню та
ремонту автомобільних доріг територіальної громади смт. Бабаї на 2017 рік».
Збільшити видаткову частину спеціального фонду на суму 880,0 тис.грн., в тому
числі:
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 880,0 тис.грн. для проведення капітального
ремонту дорожнього покриття вул. Слобідська смт. Бабаї Харківського району Харківської
області.»
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету та фінансів.

Селищний голова

О.В.Мороз

