Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 06 жовтня 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 12100,071 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду селищного бюджету 11379,171 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 13555,751 тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду селищного бюджету 12521,701 тис.грн., видатки спеціального фонду
селищного бюджету 1034,05 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 817,65 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 4007,410 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 1142,53 тис.грн. Джерелом покриття дефіциту визначити вільний залишок коштів
загального фонду станом на 01.01.2017 року в сумі 1455,68 тис.грн. Установити обсяг
коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду) в сумі 313,15 тис.грн.
Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в сумі
313,15 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 28 наступного змісту:
«28. Зменшити видаткову частину загального фонду на суму 268,45 тис.грн., в
тому числі:
- по КТКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 30,0
тис.грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 6,6 тис.грн.;
- по КТКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 90,0 тис.грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 19,8 тис.грн.;
- по КТКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 19,0 тис.грн.;
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 103,05 тис.грн.
Збільшити видаткову частину загального фонду на суму 200,85 тис.грн., 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» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 106,55
тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 22,0 тис.грн.; КЕКВ 2800 «Інші
поточні видатки» в сумі 1,8 тис.грн. для оплати членських внесків до Асоціації органів
місцевого самоврядування;
- по КТКВКМБ 1190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 25,0 тис.грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
5,5 тис.грн.;
- по КТКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» в сумі 20,0 тис.грн. для придбання дров;
- по КТКВКМБ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку» в сумі 20,0 тис.грн. для придбання спортивного взуття
для футбольної команди.
Збільшити видаткову частину спеціального фонду на суму 67,6 тис.грн., 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
50,0 тис.грн. для придбання котла;
- 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 7,6 тис.грн. для розроблення Концепції розвитку смт.Бабаї
та селища Затишне Бабаївської селищної ради Харківського району Харківської області.
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 10,0 тис.грн. для виконання робіт з
реконструкції світлофорного об’єкту.»

1.6. Доповнити рішення пунктом 29 наступного змісту:
«29. Збільшити доходну частину загального фонду по коду 41035000 «Інші
субвенції» в сумі 500,0 тис.грн. згідно довідки-повідомлення № 112 від 21.09.2017 року та
рішення XVІІІ сесії VII скликання Харківської районної ради від 21.09.2017 року.
Збільшити видаткову частину загального фонду по КТКВКМБ 6650 « » КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 500,0 тис.грн. на поточний ремонт дорожнього
покриття на вулиці Слобідська від будинку № 1 до будинку № 7 в сумі 195,0 тис.грн. в
смт. Бабаї Харківського району Харківської області; на поточний ремонт дорожнього
покриття на вулиці Різдвяна від будинку № 2 до будинку № 8 в сумі 195,0 тис.грн. в смт.
Бабаї Харківського району Харківської області; на поточний ремонт дорожнього покриття
на вулиці Весела від будинку № 18 до будинку № 20 в сумі 110,0 тис.грн. в 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

