Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 30 березня 2018 року

сел. Бабаї

«Про внесення змін до рішення селищної ради
від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет
на 2018 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 ХХ сесії VІІ скликання від 21.12.2017 року «Про селищний бюджет
на 2018 рік» такі зміни та доповнення:
1.1. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції:
- доходи селищного бюджету у сумі 15519,090 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду селищного бюджету 13027,566 тис. грн., доходи спеціального фонду
селищного бюджету 2491,524 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 2249,324 тис.грн.
згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 16880,990 тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду селищного бюджету 14206,466 тис.грн., видатки спеціального фонду
селищного бюджету 2674,524 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 2432,324 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 2084,810 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 1178,9 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів
загального фонду станом на 01.01.2018 року в сумі 1178,9 тис.грн.
Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в сумі
183,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 183,0 тис.грн.».
1.4. Доповнити рішення пунктом 18 наступного змісту:
«18. Затвердити на 2018 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 19 наступного змісту:
«19. Збільшити доходну частину загального фонду по коду 41053900 «Інші
субвенції з місцевого бюджету» в сумі 150,0 тис.грн. згідно рішення XХІІ сесії VII
скликання Харківської районної ради від 02.03.2018 року та довідки-повідомлення № 24
від 02.03.2018 року.
Збільшити видаткову частину загального фонду по КТКВКМБ 3033 «Компенсаційні
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в
сумі 150,0 тис.грн.
Збільшити доходну частину спеціального фонду по коду 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» в сумі 2249,324 тис.грн. згідно рішення XХІІ сесії VII скликання
Харківської районної ради від 02.03.2018 року та довідки-повідомлення № 24 від
02.03.2018 року.
Збільшити видаткову частину спеціального фонду по КТКВКМБ 7368 «Виконання
інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 2249,324 тис.грн. для реконструкції
перехрестя вул. Командарма Шумілова смт. Бабаї – автомобільна дорога М-18 ХарківСімферополь-Алушта-Ялта-вул. Харківська (смт. Покотилівка) у Харківському районі
Харківської області в частині облаштування технічними засобами регулювання
дорожнього руху та будівництва тротуарів».
1.6. Доповнити рішення пунктом 20 наступного змісту:
«20.
Виділити кошти за рахунок вільних залишків загального фонду, що
утворилися станом на 01.01.2018 року в сумі 1127,3 тис.грн. та збільшити видаткову
частину загального фонду, в тому числі:
- по КТКВКМБ 0150 «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 105,0 тис.грн. для придбання паливо-мастильних
матеріалів, господарчих товарів та будівельних матеріалів; КЕКВ 2272 «Оплата
водопостачання та водовідведення» в сумі 0,07 тис.грн. в зв’язку зі збільшенням тарифу на
водопостачання;
- по КТКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 0,694 тис.грн. в зв’язку зі збільшенням тарифу на водопостачання;
- по КТКВКМБ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 150,0 тис.грн.;
- по КТКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 100,0 тис.грн. для надання одноразової
матеріальної грошової допомоги мешканцям селища;
- по КТКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 143,0 тис.грн. для придбання господарчих товарів та будівельних
матеріалів для заміни системи опалення; КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 0,292 тис.грн. в зв’язку зі збільшенням тарифу на водопостачання;

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» в сумі 14,3 тис.грн. на придбання паливної
деревини;
- по КТКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 126,360
тис.грн. для надання фінансової підтримки Бабаївському ВУЖКГ;
- по КТКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 95,150 тис.грн. в зв’язку зі збільшенням штатного розпису відділу
благоустрою на дві штатні одиниці; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
20,934 тис.грн.; КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 53,0
тис.грн. для придбання господарчих товарів та будівельних матеріалів для благоустрою
селища; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 0,5 тис.грн. для оплати
банківських послуг;
- по КТКВКМБ 7442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 20,0 тис.грн. для
оплати послуг з технічного обслуговування світлофору;
- по КТКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 298,0 тис.грн. для проведення поточного ремонту дорожнього
покриття вулиць селища.
1.7. Доповнити рішення пунктом 21 наступного змісту:
«21.
Виділити кошти за рахунок вільних залишків загального фонду, що
утворилися станом на 01.01.2018 року в сумі 183,0 тис.грн. та збільшити видаткову
частину спеціального фонду, в тому числі:
- по КТКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» в сумі 10,0 тис.грн. для придбання
комп’ютерної техніки;
- по КТКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 23,0 тис.грн.
для придбання обладнання для облаштування дитячого майданчика;
- по КТКВКМБ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм» в сумі 150,0 тис.грн. на виготовлення топогеодезичної
зйомки для генеральних планів смт. Бабаї та селища Затишне».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету та фінансів.
Селищний голова

О.В.Мороз

