
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцятої (позачергової)  сесії 

 

13.06.2017 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»,  від 12 травня 2017 року № 6 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 31 травня 2017 року № 13  «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» такі зміни: 

1.1. У 1 абзаці 1 пункту цифри  «103475,2», «102170,8», «1304,4» 

замінити на «104203,6», «102899,2», «1304,4» (додаток 1). 

1.2 У 2 абзаці 1 пункту цифри   «115120,2», «104966,4», «10153,8» 

замінити на  «115848,6», «105379,8», «10468,8» (додаток 3). 

1.3 У пункті 2 цифри      «104966,4», «10153,8» замінити на «105379,8»,  

«10468,8» (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 

9120,4 тис.грн, джерелом покриття якого визначити  залишок бюджетних 

коштів спеціального фонду станом на 1.01.2017 р. в сумі 565,7 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  1450,7 

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 30 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», від 12 травня 2017 року 

№ 6 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 31 травня 

2017 року № 13  «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 

Гущака В.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 13.06.2017 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 на 728,5  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» – 278,5 тис.грн.,  

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата» - 300,0 тис.грн, 

  КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  

України підакцизну продукцію» -  150,0 тис.грн. 

2. Спрямуванням коштів від перевиконання доходної частини 

загального фонду за 5 місяці 2017 року  в сумі   728,5 тис.грн. на 

фінансування видатків загального та спеціального фонду: 

          По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  

інвестиційного розвитку  території» -  45,9 тис.грн. : 

- для виготовлення проектно-кошторисних документацій та 

проведення експертизи на будівництво ліній 

електропередач  в с.Копитенці – 15,9 тис.грн. та проведення 

коригування і експертизи документації  в с.Чапля – 5,0 

тис.грн., с.Марківці – 5,0 тис.грн.,  с.Горбасів – 5,0 тис.грн., 

с.Варенка – 10,0 тис.грн.,  с.Новокостянтинів – 5,0 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» -  241,9  тис.грн.: 

- для придбання фарби для ремонту загальноосвітніх навчальних 

закладів – 150,0 тис.грн., 

- для оплати послуг  по вивезенню нечистот – 20,0 тис.грн. та 

15,0 тис.грн. для оплати водопостачання, 

- для придбання багатофункціонального принтера  для 

Летичівського НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназії» - 12,8 тис.грн., 

- для проведення поточного ремонту вентиляції столової  в 

Летичівському  НВК № 2 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназії) – 44,1 тис.грн., 



     По КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» -  197,9 тис.грн.: 

- для оплати послуг  по вивезенню нечистот – 20,0 тис.грн., 

- для проведення капітального ремонту  території Летичівського 

ДНЗ № 1 «Калинонька» (укладання тротуарною плиткою)  -170,0 

тис.грн., 

- для придбання іграшок в Горбасівський ДНЗ – 7,9 тис.грн. 

       

     По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг» - 200,6  тис.грн.: 

- на виконання програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на території 

Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади  на 

2016-2018 роки для проведення поточного ремонту  доріг – 198,0 

тис.грн., а саме  до с.Марківці,  

-  для проведення коригування і експертизи документації  

вул.Войтова – 2,6 тис.грн. 

            По КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби 

та інші заклади клубного типу» - 42,2 тис.грн.  для придбання 17 

костюмів   в Козачківський сільський клуб. 

3. Перенести планові призначення по КПКВК 1011210 

«Утримання інших  закладів освіти» з КЕКВ  3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового  користування» на КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2,5 тис.грн., 

по КПКВК  1013160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок  

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» з КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню»  на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 

100,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                        І.Тисячний 
 


