Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 18 серпня 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 12089,301 тис.грн., видатки спеціального фонду
селищного бюджету 966,45 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 750,05 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 3500,81 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 1210,13 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) в сумі 30,0 тис.грн.
Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в сумі
245,55 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 27 наступного змісту:
«27. Зменшити видаткову частину спеціального фонду на суму 850,0 тис.грн., в
тому числі:
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 850,0 тис.грн.
Збільшити видаткову частину загального фонду на суму 850,0 тис.грн., в тому
числі:
- по КТКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
31,970 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 7,030 тис.грн.;
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних) в сумі 811,0 тис.грн. для проведення поточного ремонту
дорожнього покриття пл. Михайлівська від будинку № 7 до будинку № 13 (200,0
тис.грн.), пров. Зарічний від вул. Михайлівська довжиною 70 м (100,0 тис.грн.), вул.
Горького (190,0 тис.грн.), вул. Різдвяна (200,0 тис.грн.), вул. Весела (121,0 тис.грн.).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету та фінансів.

Селищний голова

О.В.Мороз

