
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

VII скликання

Двадцять восьмої (позачергової) сесії

12.05.2017 р. Летичів № 6

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 2016 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», від 27 квітня 2017 року № 10 «Про внесення змін до селищного 
бюджету на 2017 рік», такі зміни:

1.1. У 1 абзаці 1 пункту цифри «101751,2», «100446,8», «1304,4» 
замінити на « 102477,7», «101173,3», «1304,4» (додаток 1).

1.2 У 2 абзаці 1 пункту цифри «113387,8», «104063,3», «9324,5» 
замінити на «114114,3», «104124,8», «9989,5» (додаток 3).



1.3 У пункті 2 цифри «104063,3», «9324,5» замінити на «104124,8», 
«9989,5» (додаток 3).

1.4. Доповнити пункт 1 абзацом 3 такого змісту:

- встановити дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі
4075,3 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
8685.1 тис.грн, джерелом покриття якого визначити залишок бюджетних 
коштів спеціального фонду станом на 1.01.2017 р. в сумі 557,3 тис. грн., 
передачу залишку коштів загального фонду станом на 1.01.2017 року до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2270,8 тис. грн., залишок 
коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
4833.2 тис.грн. та коштів від перевиконання дохідної частини 1023,8 тис.грн.

2. У зв'язку із внесеними змінами до селищного бюджету згідно пункту 
1 цього рішення додатки 1,2,3,6,7 рішення селищної ради від 23 грудня 2016 
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», від ЗО березня 2017 року № 13 «Про внесення змін до 
селищного бюджету на 2017 рік», від 27 квітня 2017 року № 10 «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. Виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови 
ГущакаВ.М.

5. 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 12.05.2017 р.

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2017
рік»

Внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік обумовлено :

1.Збільшенням планових призначень дохідної частини 
загального фонду селищного бюджету на 726,5 тис.грн., в тому 
числі по:

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати» -  300,0 тис.грн.,

КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)» - 100,0 тис.грн.,

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 100,0 тис.грн.,

КДК 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію 
України підакцизну продукцію» - 200,0 тис.грн.,

КДК 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» - 
26,5 тис.грн.

3.Спрямуванням коштів від перевиконання доходної частини 
загального фонду за 4 місяці в сумі 726,5 тис.грн. на фінансування 
видатків загального та спеціального фонду:



По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території» - 433,8 тис.грн.:

для проведення співфінансування реконструкції 
каналізаційної напірної станції та напірного колектора з 
під" єднанням житлового масиву в смт.Летичів
Хмельницької області - 33,8 тис.грн.,
для для проведення співфінансування реконструкції 
очисних споруд в смт.Летичів Хмельницької області - 400,0 
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» - 222,2 тис.грн.
для проведення співфінансування реконструкції Летичівського 
НВК № 2 (ЗОШ 1 -3 ст. -  гімназії)

По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога 
населенню» - 9,0 тис.грн. для встановлення газової установки на 
автомобіль УАЗ Голенищівської АЗПСМ,

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» -  
61,5 тис.грн. для придбання меблів.

Селищний голова І. Тисячний


