
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять третьої сесії 

 

31.07.2017 р.                                      Летичів                                            №  17  
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2017 рік 

 

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, Постановою 

Кабінету Міністрів України  від 14.02.2017 року № 88  «Про затвердження  

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки  особам з особливими освітніми 

потребами», 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», від 13 червня 2017 року 

№ 6  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від 30 червня 

2017 року № 5  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від 

13  липня 2017 року № 8  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 

рік» такі зміни: 

         1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету у  

2017 році на   938,1  тис.грн. по  КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати» –  270,0 тис.грн., КДК 11010400 «Податок на 

доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата» - 138,1 тис.грн, КДК 11010200 

«Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 



винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - 

130,0 тис.грн., КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 200,0 

тис.грн., КДК 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 150,0 тис.грн., 

КДК 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» - 50,0 

тис.грн,  тобто в  1 абзаці 1 пункту цифри  «105955,0»,  «104650,6», «1304,4» 

замінити на   «106893,0»,  «105588,6», «1304,4» (додаток 1). 

      1.2 Збільшити обсяг видатків загального та спеціального фонду 

селищного бюджету в 2017 році на   938,1  тис.грн. за бюджетною програмою  
по КПКВК 0118800 «Інші субвенції» -322,6 тис.грн., по КПКВК 1011010 

«Дошкільна освіта» -  29,0   тис.грн., по КПКВК 0116060 «Благоустрій 

населених пунктів» - 19,3 тис.грн., по КПКВК 0116090 

«Берегоукріплюкувальні роботи» - 5,5 тис.грн., по КПКВК 0113132 

«Програми і заходи цетрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді»- 10,0 

тис.грн., по КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

- 198,0 тис.грн., по КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога 

населенню» - 243,5 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» – 

16,0 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» -  45,0  тис.грн., по КПКВК « Надання позашкільної освіти 

позашкільними  навчальними закладами освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» - 15,2 тис.грн., по КПКВК 1017010 «Місцева пожежна 

охорона» - 20,0 тис.грн., по КПКВК 0118370 «Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – 

економічного та культурного розвитку регіонів» - 14,0 тис.грн., тобто в  2 

абзаці 1 пункту цифри    «117600,0», «106395,1», «11204,9» замінити на   

«118537,9», «107235,7», «11302,2» (додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри   «106395,1», «11204,9»  замінити на   «107235,7», 

«11302,2»  ( (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 

9997,8 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., субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально – економічного  розвитку окремих 

територій  252,0 тис.грн. та коштів від перевиконання  дохідної частини  

2076,1 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» », 

від 13 червня 2017 року № 6 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2017 рік», від 30 червня 2017 року № 5  «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік», від 13  липня 2017 року № 8  «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік»   викласти у редакції відповідно до додатків 

1.2,3,6,7 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 31.07.2017 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 у 

2017 році на   938,1  тис.грн., а саме : 

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» –  270,0 тис.грн.,  

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 138,1 тис.грн, 

КДК 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами» - 130,0 тис.грн., 

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 200,0 тис.грн., 

КДК 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 150,0 тис.грн., 

КДК 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» - 50,0 

тис.грн. 

2. Спрямуванням коштів від перевиконання доходної частини загального 

фонду за 6 місяців 2017 року  в сумі  938,1   тис.грн. на фінансування 

видаткової частини  загального та спеціального фонду селищного бюджету: 

 По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» -322,6 тис.грн.: 

- для  надання іншої субвенції районному бюджету на утримання 

Летичівської ЦРЛ – 289,7 тис.грн. для виплати заробітної плати 

працівникам та 15,9 тис.грн. для виготовлення проектно –кошторисних 

документацій та проведення експертизи  на проведення капітального 

ремонту  приміщень неврологічного відділення, лабораторії  та пральні, 

- надання іншої субвенції районному бюджету на виконання Програми  

розвитку  державної реєстрації  речових прав  на нерухоме майно ,  

реєстрації  юридичних осіб  та фізичних осіб – підприємцівм в 

Летичівському районі на 2016 – 2017 роки для придбання, встановлення та 

виготовлення металевих стелажів в сумі 10,0 тис.грн., 

- надання іншої субвенції районному бюджету на виконання програми 

соціальної підтримки громадян  Летичівського району за принципом 

«Єдиного вікна» та «Мобільного соціального офісу» - 7,0 тис.грн. для 

придбання  системного блока, 

По КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» -  29,0   тис.грн.: 

    - придбання кухонного інвентаря в Летичівський НВК № 3  (ЗОШ 1-3 ст. – 

дошкільний заклад) – 2,6 тис.грн., 

    - придбання дитячої гойдалки в Горбасівський ДНЗ – 3,0  тис.грн., 

    - для проведення поточного ремонту спальні в дошкільній групі 

Летичівського НВК № 3  (ЗОШ 1-3 ст. – дошкільний заклад) – 16,3 тис.грн., 



- для проведення поточного ремонту підлоги в спальні Бохнянського ДНЗ 

«Суничка» - 7,1 тис.грн. 

По КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» -19,3 тис.грн.: 

- для придбання та встановлення огорожі і воріт біля дитячого майданчика 

в с.Ялинівка – 16,5 тис.грн., 

- для придбання фрез для бензокіс по старостатах громади – 2,8 тис.грн., 

По КПКВК 0116090 «Берегоукріплюкувальні роботи» - 5,5 тис.грн. для 

проведення ремонту гідротехнічної споруди, 

По КПКВК 0113132 «Програми і заходи цетрів соціальних служб для 

сім"ї, дітей та молоді» 10,0 тис.грн. на  виконання Програми подальшого 

вдосконалення  соціальної  роботи у Летичівській ОТГ на 2017-2019 роки, 

   По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» - 

198,0 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   до с.Марківці – 198,0тис.грн.,   

По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 243,5 

тис.грн.  : 

- для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення медичним 

працівникам – 239,5 тис.грн., 

- для оплати діагностичних та регулюючих послуг транспортних засобів – 

1,8 тис.грн., 

- для проведення технічного обслуговування  та обстеження  

опалювальних систем  та поточно – витяжної вентиляції з видачею актів  

протипожежно – технічного стану  на їх подальшу експлуатацію – 2,2 

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» – 16,0 тис.грн.  для 

оплати послуг  за розміщення оголошень  та публікацій в друкованих 

засобах інформації, 

По КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

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

садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» -  45,0  тис.грн. для виготовлення 

проектно – кошторисної документації  та проведення  експертизи 

документації на проведення капітального ремонту з утепленням стін 

Голенищівської ЗОШ 1-3 ст., 

По КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

навчальними закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з 

дітьми» - 15,2 тис.грн.  для оплати послуг за виконанні роботи  по 

поточному ремонту ганку Летичівського центру творчості, 

По КПКВК 1017010 «Місцева пожежна охорона» - 20,0 тис.грн.  . для 

виготовлення проектно – кошторисної документації  та проведення  



експертизи документації на  проведення капітального ремонту  системи 

опалення Голенищівської пожежної частини, 

По КПКВК 0118370 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - економічного та 

культурного розвитку регіонів» 14,0 тис.грн. на виконання комплексної 

програми мобілізації зусиль Летичівської селищної ради та Летичівського 

відділення  Красилівської об"єднанної  державної  податкової інспекції  ГУ 

ДФС у Хмельницькій області щодо організації  сервісного обслуговування  

платників податків,  створення комфортних  умов платникам податків  та 

належного їх  обслуговування на 2017 -2019 роки. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 

 

 


