Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІІ сесія VІІ скликання
(позачергова)

РІШЕННЯ
від 03 серпня 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 такій редакції:
- доходи селищного бюджету у сумі 17095,752 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду селищного бюджету 13656,826 тис. грн., доходи спеціального фонду
селищного бюджету 3438,926 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку 2679,959 тис.грн.
згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 18771,229 тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду селищного бюджету 14514,193 тис.грн., видатки спеціального фонду
селищного бюджету 4257,036 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 3498,069 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 3557,192 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення».
1.3. Викласти пункт 16 рішення у такій редакції:
«16. Установити дефіцит загального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в
сумі 857,367 тис.грн. Джерелом покриття дефіциту визначити вільний залишок коштів
загального фонду станом на 01.01.2018 року в сумі 1375,6 тис.грн. Установити обсяг
коштів, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в
сумі 518,233 тис.грн..
Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Бабаївської селищної ради в сумі
818,110 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)».
1.4. Викласти пункт 18рішення у такій редакції:
«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 29 наступного змісту:
«29. Здійснити переміщення бюджетних коштів загального фонду:
За рахунок економії коштів по загальному фонду, яка виникла в зв’язку зі
зменшенням нарахувань на оплату праці працюючих інвалідів, зменшити план видатків 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» по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 10,0 тис.грн. та збільшити план видатків 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»
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10,0 тис.грн.
За рахунок економії коштів по загальному фонду, яка виникла в зв’язку з виплатою
коштів по листкам непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування, а
нарахування на оплату праці здійснювалися за рахунок власних коштів, зменшити план
видатків по КТКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 4,0
тис.грн. та збільшити план видатків по 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2120 «Нарахування
на оплату праці» в сумі 4,0 тис.грн.
За рахунок економії коштів по загальному фонду зменшити план видатків по
КТКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 105,7 тис.грн. та збільшити план видатків загального фонду 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 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 0,08 тис.грн. в зв’язку зі збільшення тарифу на водопостачання;
- КТКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 1,705 тис.грн. в зв’язку зі збільшення тарифу на водопостачання та
збільшенням ліміту;
- КТКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 57,7 тис.грн. для придбання вікон; КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних» в сумі 5,0 тис.грн. для оплати послуг з проведення заміру опору ізоляції
електричних мереж в будівлі будинку культури; КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та
водовідведення» в сумі 2,215 тис.грн. в зв’язку зі збільшення тарифу на водопостачання та
збільшення ліміту;
- КТКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 6,0 тис.грн. для придбання тканини для банерів
та банерів;
- КТКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 33,0 тис.грн. для придбання асфальтобетонної суміші для
проведення ямкового ремонту доріг селища.»

1.6. Доповнити рішення пунктом 30 наступного змісту:
«30. Згідно рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від
26.07.2018 р. та довідки-повідомлення № 133 від 26.07.208 р. змінити призначення з
«Реконструкції Сковородинівської криниці – визначної пам’ятки історії та культури
України» в сумі 147,432 тис.грн. на міні-проект розвитку територіальних громад «Разом в
майбутнє» (програма розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 20172021 роки») в сумі 147,432 тис.грн.»
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету та фінансів.
Селищний голова

О.В.Мороз

