
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

VII скликання 
Двадцять шостої сесії

30.03.2017 р. Летичів № 13

Про внесення змін до 
селищного бюджету на 2017 рік

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 
23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна 
рада

В И Р І Ш И Л А :
1.Внести до рішення селищної ради від 23 грудня 2015 року №19 „Про 

селищний бюджет Летичівської селищної ради на 2017 рік”, від 28 лютого 2017 
року № 17 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 16 
березня 2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» 
такі зміни:

1.1. У 1 абзаці 1 пункту цифри «100170,2», «98865,8», «1304,4» замінити на 
«100190,2», «98885,8», «1304,4»(додаток 1).

1.2 У 2 абзаці 1 пункту цифри «103880,4», «101112,5», «2767,9» замінити на 
«111359,9», «102575,9», «8784,0»

1.3 У пункті 2 цифри на «101112,5», «2767,9» замінити на «102575,9», 
«8784,0» (додаток 3).

1.4. Доповнити пункт 1 абзацом 3 такого змісту:
- встановити дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 3790,2 

тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів 
станом на 1.01.2017р. (додаток 2).

1.5. Доповнити пункт 1 абзаца 4 такого змісту:
- встановити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 

7479,6 тис.грн, джерелом покриття якого визначити залишок бюджетних коштів 
спеціального фонду станом на 1.01.2017 р. в сумі 523,6 тис. гри., передачу 
залишку коштів загального фонду станом на 1.01.2017 року до бюджету розвитку



(спеціального фонду) в сумі 2122,8 тис. грн., залишок коштів освітньої субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам 4833,2 тис.грн.

2. У зв'язку із внесеними змінами до селищного бюджету згідно пункту 1 
цього рішення додатки 1,2,3,4,6,7 рішення селищної ради від 23 грудня 2016 року 
№19 ,Дро селищний бюджет Летичівської селищної ради на 2017 рік”, від 28 
лютого 2017 року № 17 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 
від 16 березня 2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 
рік» викласти у редакції відповідно до додатків 1.2,3,4,6,7 до даного рішення.

3. Додатки 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
4. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

Маринюку М.В. проінформувати про стан використання субвенції за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 
що утворився на початок бюджетного періоду (оснащення загальноосвітніх 
навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних 
предметів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, 
географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з 
мультимедійними засобами навчання) станом на 01.07.2017 року.

5. Виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови 
ГущакаВ.М.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та управління 
комунальною власністю (Самолюк М.М.).

Селищний голова І. Тисячний



Пояснювальна записка
до рішення сесії селищної ради від 30.03.2017 р.

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»

Внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік обумовлено :

1. Спрямуванням вільного залишку коштів загального фонду, що утворився станом на 
01.01.2017 року в сумі 2555,1 тис.грн. на фінансування видатків по загальному та 
спеціальному фонду, а саме:
По КПКВК 2414060 «Бібліотеки» - 37,2 тис.грн.

для проведення поточного ремонту приміщення Летичівської бібліотеки для дітей -  
37,2 тис.грн.

По КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
- 143,0 тис.грн.

для придбання приміщення сільського клубу с.Грушківці -  50,0 тис.грн.,
для завершення поточного ремонту туалету в Летичівському будинку культури -  68,4
тис.грн.,
для проведення поточного ремонту підлоги клубу с.Суслівці -  24,6 тис.грн.

По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 223,8 тис.грн.
для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам КЗ ЦПМСД - 200,0 
тис.грн.,
для оплати експертизи проектно -  кошторисної документації для проведення
капітального ремонту Новокостянтинівської АЗПСМ -  1,3 тис.грн.,
для придбання 7 велосипедів на фельдшерські пункти для обслуговування сільського
населення -  17,5 тис.грн.,
для придбання прінтера -  5,0 тис.грн.

По КПКВК 0118370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально -  економічного та культурного розвитку регіонів -  33,4 
тис.грн.
- на виконання Комплексної програми мобілізації зусиль Летичівської селищної ради та 
Управління Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької 
області по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів коштів селищного 
бюджету, впровадження дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного 
комплексу «Клієнт Казначейства -  Казначейство», забезпечення контрольованого доступу до 
приміщень УДКСУ та забезпечення обмеженого доступу в приміщення в якому розміщена 
Комплексна система захисту інформації відокремленого пункту реєстрації програмно- 
технічного комплексу Акредитованого центру сертифікацї ключів Державної казначейської 
служби України (КСЗІВПР ПТК АЦСК ДКСУ) на 2016- 2017 роки -  13,4 тис.грн.,
- на виконання програми забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на 
строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці до 
мобілізації військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на 2016-2017 роки -  
10,0 тис.грн.,
- на виконання програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території 
Летичівської селищної ради Хмельницької області на 2016-2020 роки - 10,0 титс.грн.,
По КПКВК 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» - 12,0 тис.грн.:
- на виконання програми забезпечення соціального захисту громадян
на території Летичівської селищної ради, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, на 2016-2018 роки -  12,0 тис.грн.
По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» - 692,7 тис.грн.:
- для завершення робіт по капітальному ремонту доріг та будівництва тротуару -  510,0 
тис.гнрн., а саме вул.Калініна -  34,6 тис.грн., вул.П.Лумумби від Войтова до містка -  35,3 
тис.грн., вул.Івана Франка -  158,7 тис.грн, вул.Ламаної с.Грушківці -  55,7 тис.грн., тротуару по 
вул.Панасюка -  225,7 тис.грн.,
- експлуатаційне утримання комунальних доріг (грейдерування) -  50,0 тис.грн.,



- проведення поточного ремонту доріг комунальної власності -  132,7 тис.грн., а саме 
вул.Свободи -  20,0 тис.грн., вул.Соборна -  13,1 тис.грн., вул.Чорновола -  43,8 тис.грн., 
вул.Івана Мазепи -  6,5 тис.грн., вул.Матвєєвої Олени -  13,0 тис.грн., вул.Шірпала Леоніда -  8,9 
тис.грн., вул.Героїв Крут -  27,4 тис.грн.
По КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно -  аналітичне та матеріально -  технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» -  132,7 тис.грн.
- для проведення поточного ремонту старостату с.Гречинці -18,1 тис.грн.,
- для проведення поточного ремонту фасаду приміщення Летичівської селищної ради -  37,2 

тис.грн.,
- для проведення поточного ремонту парапету приміщення Летичівської селищної ради -  15,6 
тис.грн.,
- для здійснення страхування автомобілів Летичівської селищної ради оплати послуг по 
спостереженню за охоронною сигналізацією СПТС -  3,0 тис.грн.,
- видатки на відрядження -  2,0 тис.грн.,
- для оплати послуг за розміщення оголошень в друкованих засобах інформації -  29,0 тис.грн.,
- для придбання меблів в відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності, організаційно -  
кадровий і юридичний сектор -  27,8 тис.грн.
По КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - 227,9 тис.грн.
- для придбання та встановлення огорожі прибудинкової території по вул.Савіцького Юрія -  
94,3 тис.грн.,
- для оплати послуг по опорядкуванню пам"ятників гранітною плиткою -  89,8 тис.грн., а саме 
пам"ятника В.Лисому Щедрова -  7,6 тис.грн., пам"ятника загиблим воїнам смт.Летичів -  58,5 
тис.грн., пам"ятника Т.Г.Шевченко -  23,7 тис.грн.,
- придбання ПММ для виконання робіт по упорядкуванню кладовищ -  6,3 тис.грн.,
- оплати послуг з приєднання вуличного освітлення -  13,8 тис.грн.,
- для придбання ніжок до лавок біля пам"ятника Т.Г.Шевченко - 5,0 тис.грн.,
- придбання засобу для хлорування води в колодязях - 0,7 тис.грн.,
- для оплати послуг по благоустрою біля пам"ятника загиблим воїнам в с.Бохни-18,0 тис.грн.
По КПКВК 0116052 «Забезпечення функціонування водопровідно -  каналізаційного 
господарства» - 25,7 тис.грн.:
- для оплати послуг по виготовленню та встановленню металевого накриття насосної станції 
Щедрова -  7,1 тис.грн.,
- для оплати послуг з приєднання до електричної мережі насосної станції в смт.Летичів 
вул.Кармалюка -  3,1 тис.грн.,
- на проведення гідрологічних робіт з видачею погодження на проектування, буріння та 
спецводокористування на період будівництва свердловини с.Гречинці, с.Сахни, с.Іваненці- 15,5 
тис.грн.,
По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» - 114,9 тис.грн.:

надання іншої субвенції районному бюджету на відшкодування втрат перевізникам від 
пільгового перевезення окремим категоряям громадян на приміських та міських маршрутах -  
100,0 тис.грн.,
- надання іншої субвенції районному бюджету для заміни стояка та частини каналізаційних труб 
неврологічного відділення Летичівської ЦРЛ - 14,9 тис.грн.
По КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 7,3 тис.грн., а саме для 
проведення поточного ремонту стелі в кабінеті «Винахідник» центру творчості;
По КПКВК 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші 
заходи в галузі освіти» - 23,8 тис.грн. для виплати заробітної плати, компенсації при 
розрахунку та нарахувань -  23,8 тис.грн.
По КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - 182,9 тис.грн.:
- для оплати послуг по виготовленню проектної документації та монтажу системи пожежної 
сигналізації в ДНЗ «Веселка» - 39,3 тис.грн.,
- для оплати поточного ремонту в ДНЗ «Веселка» - 73,9 тис.грн.,



- для придбання дощок та штахетника для Сусловецького ДНЗ -  6,4 тис.грн.,
- для придбання холодильної шафи в ДНЗ № 1 «Калинонька» - 19,7 тис.грн.,
- для придбання 15 двохярусних ліжечок та ЗО матраців і наматрацників в ДНЗ № 1 
«Калинонька» - 43,6 тис.грн.,
По КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою -  дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 561,8 тис.грн.:
- придбання матеріалів для інтернету та матеріалів для проведення поточного ремонту в 
спортивному залі Летичівського НВК № З (ЗОШ 1-3 ст,- дошкільного закладу) -  11,7 тис.грн.,
- придбання інструментів для уроків трудового навчання Летичівського НВК № З (ЗОШ 1 -3 ст.
- дошкільного закладу) -  3,5 тис.грн.,
- для оплати за виконанні роботи по шпаклюванню коридорів та ремонту стелі в спотивному 
залі Летичівського НВК № З (ЗОШ 1-3 ст,- дошкільного закладу) -  18,5 тис.грн.,
- для проведення співфінансування по придбанню шкільного автобуса -  510,0 тис.грн.,
- для придбання стелажів для сушки посуду в Летичівський НВК № 2 (ЗОШ 1-3 ст. -  гімназії), 
Летичівську НВК № З (ЗОШ 1-3 ст. -  дошкільний заклад), Голенищівську ЗОШ 1-3 ст. -  18,1 
тис.грн.,
По КПКВК 1013141 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 
цільової програми "Молодь України"»- 80,0 тис.грн. на виконання програми оздоровлення 
та відпочинку дітей Летичівської селищної ОТГ на 2016-2020 роки для придбання путівок дітям 
пільгової категорії.
По КПКВК 10111190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» - 56,0 тис.грн. для
придбання господарських матеріалів та оплати за виконанні роботи по проведенню поточного 
ремонту кабінетів централізованної бухгалтерії відділу освіти молоді і спорту Летичівської 
селищної ради.

2. Спрямуванням коштів загального фонду залишку освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2017 року (відповідно до розпорядження 
голови Хмельницької ОДА № 557/2016-р від 05.12.2016 р «Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 2016 рік» в сумі 4833,2 тис.грн. для проведення капітальних 
видатків по КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою -  дитячим садком, інтернернатом при школі ), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», а саме для оснащення 
загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та завершенню робіт по утепленню, у 
тому числі:
- кабінетами (11 шт -  2640,0 тис.грн.), а саме фізики (Летичівський НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. -  
ліцей», Летичівський НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. -  гімназія», Летичівський НВК № З «ЗОШ 1-3 ст.
-  дошкільнимй заклад»), хімії (Летичівський НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. -  ліцей», Летичівський 
НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. -  гімназія), біології (Летичівський НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. -  ліцей», 
Летичівський НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. -  гімназія), хімії -  біології (Летичівський НВК № З «ЗОШ 
1-3 ст. -  дошкільнимй заклад», Новокостянтинівська ЗОШ 1-3 ст, Голенищівська ЗОШ 1-3 ст, 
Сусловецька ЗОШ 1-3 ст.);
- кабінетів географії ( 2 шт - 541,0 тис.грн.) в Летичівський НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. -  ліцей», 
Летичівський НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. -  гімназія,
- кабінетами з лінгафонними обладнанням (2 шт -  600,0 тис.грн.), а саме в Летичівський НВК 

№ 1 «ЗОШ 1-3 ст. -  ліцей», Летичівський НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. -  гімназія»;
- придбання інтерактивних комплексів -  ( 8 шт -  480,0 тис.грн.), а саме в Новокостянтинівську 

ЗОШ 1-3 ст, Голенищівську ЗОШ 1-3 ст, Сусловецьку ЗОШ 1-3 ст., Гречинецький НВК 1-3 ст. -  
дошкільний заклад, Вербецьку ЗОШ 1-2 ст.;
- придбання комп"ютерів (31 шт -  369,8 тис.грн.) , а саме 5 шт,- Летичівський НВК № З «ЗОШ 
1-3 ст. -  дошкільнимй заклад», 5 шт. - Голенищівська ЗОШ 1-3 ст, 10 шт. -  Летичівський НВК 
№ 2 «ЗОШ 1-3 ст. -  гімназія», 6 шт- Сусловецька ЗОШ 1-3 ст, 5 шт- Гречинецький НВК 1-3 ст -  
дошкільний заклад,
- завершення робіт по утепленню Летичівського НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. -  ліцею) -  202,4 тис.грн.



3. Спрямуванням коштів спеціального фонду залишку освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2017 року в сумі 43,6 тис.грн. 
для підключення інтернету в Летичівський НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст -  ліцей).

4. Спрямуванням залишку коштів від надходження збору за забруднення навколишнього 
середовища на спеціальному рахунку, який утворився станом на 01.01.2017 року на 
проведення видатків спеціального фонду по КПКВК 0119120 «Утилізація відходів» в сумі 
27,6 тис.грн.

5. Збільшенням планових призначень по ККД 41035000 «Інша субвенція» в сумі 20,0 тис.грн. 
та збільшенням планових призначень видаткової частини по КПКВК 0113202 «Надання 
фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованність»:
- на виконання програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції 

інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2016-2018 роки» -  5,0 тис.грн.,
- на виконання програми соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам 

другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, 
людям похилого віку на 2016-2020 роки» -  15,0 тис.грн..

6. Перенести планові призначення по КПКВК 0117840 «Організація рятування на водах» з 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 0,5 тис.грн. для 
придбання дров для опалення приміщення АРС на воді. Перенести планові призначення по 
КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно -  аналітичне та матеріально -  технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» з КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» - 7,1 тис.грн.

Селищний голова І. Тисячний


