
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять другої  (позачергової) сесії 

 

13.07.2017 р.                                      Летичів                                            №   8 
 

 

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» такі 

зміни: 

         1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету у  

2017 році на   523,2  тис.грн. по  КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних 

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

вигляді заробітної плати» – 523,2 тис.грн.,  тобто в  1 абзаці 1 пункту цифри  

«105431,7», «104127,3», «1304,4» замінити на  «105955,0»,  «104650,6», 

«1304,4» (додаток 1). 

         1.2 Збільшити обсяг видатків загального та спеціального фонду 

селищного бюджету в 2017 році на   523,2  тис.грн. за бюджетною програмою  



КПКВК 0118800 «Інші субвенції» - 36,1 тис.грн., КПКВК 1011020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» -  130,4  тис.грн.,   КПКВК 

1011010 «Дошкільна освіта» -  128,4   тис.грн., КПКВК 1015031 «Утримання  

та навчально – тренувальна робота  комунальних дитячо – юнацьких 

спортивних шкіл» - 155,5   тис.грн.,   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» – 8,6 

тис.грн., КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного розвитку  

території»  8,6 тис.грн., КПКВК 0117820 «Заходи у сфері  захисту населення і 

територій від надзвичайних  ситуацій техногонного і природничого 

характеру» - 52,0 тис.грн. тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри    «117076,7», 

«106212,8», «10863,9» замінити на  «117600,0», «106395,1», «11204,9» 

(додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри    «106212,8», «10863,9» замінити на «106395,1», 

«11204,9»  ( (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 

9900,5 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  

1978,8 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 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»   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.). 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної  ради                                                          О.Попова 

 



Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 13.07.2017 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   523,2  тис.грн., а саме : 

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» – 523,2 тис.грн.,  

2. Спрямуванням коштів від перевиконання доходної частини загального 

фонду за 6 місяців 2017 року  в сумі  523,2  тис.грн. на фінансування 

видаткової частини  загального та спеціального фонду селищного бюджету: 

 По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» - 36,1 тис.грн.: 

- для  надання іншої субвенції районному бюджету на утримання 

Летичівської ЦРЛ – 33,9 тис.грн., а саме для оплати послуг по проведенню 

поточного ремонту  кисневої системи в операційному блоці  хірургічного 

відділення – 14,7 тис.грн., для проведення ремонту вимощень біля 

головного корпусу та харчоблоку- 9,5 тис.грн., для облаштування кімнати 

гігієни в терапевтичному відділенні – 9,7 тис.грн., 

- для  надання іншої субвенції районному бюджету на виконання 

Програми  сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних 

послуг Летичівської РДА на 2017-2018 роки для  забезпечення  

адміністраторів  центрів надання  адміністративних послуг особистими 

ключами на ЗНКІ – 2,2 тис.грн. 

По КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» -  128,4   тис.грн.: 

    - придбання матеріалів  для проведення поточного ремонту грубки в 

Козачківському ДНЗ – 5,7 тис.грн., 

    - для придбання піску  та оплати за виконанні роботи облаштування 

доріжки до літнього накриття для дітей в Летичівському ДНЗ № 2 «Веселка»- 

22,3 тис.грн., 

    - для  придбання шаф дитячих, праски, м"ясорубки в Летичівський ДНЗ № 

3 «Журавлик» - 20,4 тис.грн., 

    - для проведення капітального ремонту доріжки на території    

Летичівського ДНЗ № 4 «Дзвіночок» - 80,0 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» -  130,4  тис.грн.: 

 -  придбання матеріалів  для проведення поточного ремонту грубки в 

Бохнянській філії   Летичівського НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст.- ліцей) – 1,6 

тис.грн., 

-  для придбання та заміни 10 вікон  в Летичівському НВК № 3 (ЗОШ 1-3 

ст.-дошкільному закладі) – 30,0 тис.грн., 



- для капітального ремонту столової  та туалету в Козачківській філії 

Летичівського НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст.- лійей) – 98,8 тис.грн.; 

По КПКВК 1015031 «Утримання  та навчально – тренувальна робота  

комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» - 155,5   тис.грн.: 

- для  виготовлення проектно – кошторисної документації  та проведення 

капітального  ремонту душової кімнати – 150,0 тис.грн., 

- для придбання матеріалів та оплати за роботу по виготовленню 3-х 

рекламних щитів - 5,5 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» – 8,6 тис.грн.  для 

придбання двох принтерів, 

По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного розвитку  

території»  12,2 тис.грн  для виготовлення проектно – кошторисних 

документацій  на будівництво ліній електропередач, проведення експертизи  

документації, а саме    по    с.Чапля – 4,1 тис.грн., с.Горбасів – 4,1 тис.грн., 

с.Марківці – 4,0 тис.грн., 

По КПКВК 0117820 «Заходи у сфері  захисту населення і територій від 

надзвичайних  ситуацій техногонного і природничого характеру» - 52,0 

тис.грн. на виконання Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки для придбання ізолюючих  

дихальних апаратів та комплектуючих до них. 

  

 

 

             

 

Секретар селищної ради                                                   О.Попова 

 


