Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 24 листопада 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 12620,071 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду селищного бюджету 11899,171 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 14075,751 тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду селищного бюджету 13012,701 тис.грн., видатки спеціального фонду
селищного бюджету 1063,05 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 846,65 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 4404,080 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 1113,53 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 342,15 тис.грн.
Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в сумі
342,15 тис.грн. Джерелом покриття дефіциту визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 342,15
тис.грн.».

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 30 наступного змісту:
«30. Збільшити доходну частину загального фонду в зв’язку з перевиконанням в
сумі 520,0 тис.грн. по коду:
- 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 520,0 тис.грн.
Збільшити видаткову частину загального фонду на суму 491,0 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 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 3,5 тис.грн. для придбання господарчих товарів;
- по КТКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 22,7 тис.грн. для
придбання
енергозберігаючих дверей для котельні, комплектуючих матеріалів до
твердопаливного котла, матеріалів для утеплення котельні, труб, запірної арматури,
автоматики, насосного обладнання; КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 1,130 тис.грн. для збільшення лімітів в зв’язку зі збільшенням
використання води; КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» в сумі 59,5 тис.грн. для
придбання паливної деревини;
- по КТКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 7,5 тис.грн. для придбання господарчих товарів;
- по КТКВКМБ 6650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних) в сумі 362,422 тис.грн. для проведення поточного ремонту
дорожнього покриття перехрестя вулиць Весела та Слобідська (162,526 тис.грн.) та площі
Михайлівська від будинку № 7 до будинку № 3 (199,896 тис.грн.) відповідно до внесених
змін до «Програми по утриманню та ремонту автомобільних доріг територіальної громади
смт. Бабаї на 2017 рік»;
- по КТКВКМБ 7420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку
територій» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку» в сумі 34,248 тис.грн. для виготовлення технічного
висновку щодо визначення стану основних будівельних конструкцій нежитлової будівлі з
вбудованими житловими приміщеннями (будинок Сковороди).
Збільшити видаткову частину спеціального фонду на суму 29,0 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
29,0 тис.грн. для придбання твердопаливного котла.

1.6. Доповнити рішення пунктом 31 наступного змісту:
«31. Зменшити видаткову частину загального фонду на суму 70,0 тис.грн., в тому
числі:
- по КТКВКМБ 1010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10,0
тис.грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 3,0 тис.грн.;
- по КТКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10,0 тис.грн.;
- по КТКВКМБ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
40,0 тис.грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 7,0 тис.грн.;
Збільшити видаткову частину загального фонду на суму 70,0 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 60,0
тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 4,0 тис.грн.;
- по КТКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 6,0 тис.грн.»
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету та фінансів.

Селищний голова

О.В.Мороз

