
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять дев"ятої  сесії 

 

31.05.2017 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  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»  такі зміни: 

1.1. У 1 абзаці 1 пункту цифри « 102477,7», «101173,3», «1304,4» 

замінити на  «103475,2», «102170,8», «1304,4» (додаток 1). 

1.2 У 2 абзаці 1 пункту цифри  «114114,3», «104124,8», «9989,5» 

замінити на «115120,2», «104966,4», «10153,8»(додаток 3). 

1.3 У пункті 2 цифри     «104124,8», «9989,5» замінити на «104966,4», 

«10153,8» (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 

8849,4 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  1179,7 

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» 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 31.05.2017 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 на 

997,5  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» – 500,0 тис.грн.  

КДК 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 100,0 тис.грн., 

  КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  України 

підакцизну продукцію» -  397,5 тис.грн. 

2. Спрямуванням коштів від перевиконання доходної частини загального 

фонду за 4 місяці 2017 року  в сумі   997,5   тис.грн. на фінансування видатків 

загального та спеціального фонду: 

 

       По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 3,0 

тис.грн. для  метрологічної повірки  тонометрів, 

       По КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу» - 18,0 тис.грн.: 

-   для придбання стільців в сільські клуби - 18,0 тис.грн., 

По КПКВК 2414060 «Бібліотеки» - 2,9 тис.грн. для оплати за виконанні 

роботи по поточному ремонту грубки бібліотеки с.Ялинівка, 

КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного розвитку  

території» - 76,9 тис.грн. : 

-  для виготовлення проектно-кошторисних документацій та проведення 

експертизи на будівництво мережі водопостачання по вул.Центральній  та 

капітальний ремонт свердловини в с.Майдан – Голенищівський – 12,8 

тис.грн.,  будівництво  експлуактаційно – розвідувальної свердловини та 

мережі  водопостачання  по вул.Центральній та вул.Колгоспній в 

с.Гречинці – 20,7 тис.грн., будівництва експлуатаційно – розвідувальної  

свердловини та мережі водопостачання в с.Сахни – 25,6 тис.грн., 

будівництво  експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі 

водопостачання в с.Білецьке  - 17,8 тис.грн. 

 

      По КПКВК 0118600 «Інші видатки» 1,1 тис.грн. для сплати збору за 

використання радіочастотним ресурсом України,  

 

     По КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» - 43,8  тис.грн.: 

-   для придбання   мотокоси  в   Летичівський НВК № 2 (ЗОШ 1-3 ст. – 

гімназію) – 8,3 тис.грн., 



- для придбання парт в загальноосвітні навчальні заклади – 32,0 тис.грн., 

- для оплати  за виконанні роботи по облаштуванню  сходів в Летичівському 

НВК № 3 (ЗОШ 1-3 ст. – дошкільний заклад) – 3,5 тис.грн. 

     По КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - 92,4  тис.грн.: 

 -  придбання  двох вентиляторів та матеріалів до вентилізаційної системи   в 

Летичівський ДНЗ № 1 «Калинонька» та Летичівський ДНЗ № 4  «Дзвіночок» 

- 49,3 тис.грн., 

-  для влаштування доріжки до ігрових  та спортивного майданчиків в ДНЗ № 

2 «Веселка» - 43,1 тис.грн.,   

 

По КПКВК 0116052 «Забезпечення функціонування  водопровідно – 

каналізаційного господарства» - 15,6  тис.грн. для отримання дозволу на 

гідрологічні роботи з видачею погодження на проетування, буріння та 

спецводокористування на період будівництва свердловин в с.Суслівці, 

с.Білецьке, с.Сахни, 

 

     По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» - 491,1  тис.грн.: 

- надання іншої субвенції районному бюджету для оплати поточного 

ремонту рентгенівської системи Летичівської ЦРЛ – 28,8 тис.грн., 

- надання іншої субвенції районному бюджету на утримання 

Летичівської ЦРЛ – 462,3 тис.грн., 

     По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг» - 252,7  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 – 200,0 тис.грн., а саме  до с.Марківці,  

     - для виготовлення проектно – кошторисних документацій та проведення 

експертизи документації – 52,7 тис.грн., в тому числі  для проведення 

капітального ремонту по вул.Ламана смт.Летичів – 14,0 тис.грн., 

вул.Комарова смт.Летичів – 14,0 тис.грн., вул.Маринюка смт.Летичів – 14,0 

тис.грн. та будівництва тротуару по вул.Огієнка в смт.Летичів -  10,7 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 8,3 тис.грн.  для придбання мотокоси  в Летичівський 

НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст – ліцей). 

4. Відповідно до внесених змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 

28.02.2002 року № 228  «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ»  на виконання наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2017 

року  № 135 передбачено затвердження  комунальними закладами охорони 

здоров"я планів використання бюджетних коштівта планування у кошторисах 

за двома кодами економічної класифікації видатків бюджету  перенести 

бюджетні призначення по  КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога 



населенню»  з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  2443,1 тис.грн., з КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату»- 537,3 тис.грн., з КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали , обладнання та інвентар» - 94,3 тис.грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев»язувальний матеріал» - 166,3 тис.грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)- 36,0 тис.грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 7,2 тис.грн., КЕКВ 2272  «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 9,0 тис.грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 29,9 

тис.грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 126,9 тис.грн. , КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» - 294,3 тис.грн. на КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» - 3744,3 тис.грн. і з КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт  

інших об"єктів»  - 50,0 тис.грн., КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об"єктів» - 0,1 тис.грн.  на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 50,1 тис.грн.   

 

 

Селищний голова                                                        І.Тисячний 

 


