
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцяь першої  сесії 

 

30.06.2017 р.                                      Летичів                                            №   5 
 

 

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» такі зміни: 

1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету у  2017 

році на   1048,8  тис.грн. по  КДК 41035400 «Субвенція з державного 

бюджету  місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

обмеженими  освітніми потребами» - 45,3 тис.грн., КДК 11010100 «Податок 

на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати» – 183,5 тис.грн., КДК 11010400 

«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 100,0 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» - 60,0 тис.грн., КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомост» - 50,0 тис.грн., КДК 21050000 

«Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» - 30,0 

тис.грн., КДК 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 50,0 тис.грн., 

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 300,0 тис.грн., КДК 

18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 200,0 тис.грн., КДК 22012500 

«Плата за надання інших адміністративних послуг» - 30,0 тис.грн., тобто в  1 

абзаці 1 пункту цифри    «104382,9», «103078,5», «1304,4» замінити на  

«105431,7», «104127,3», «1304,4» (додаток 1). 

1.2 Збільшити обсяг видатків загального та спеціального фонду селищного 

бюджету в 2017 році на   1048,8  тис.грн. за бюджетною програмою КПКВК 

1011210 «Утримання інших закладів освіти» - 45,3 тис.грн, КПКВК  0112220 

«Інші  заходи в галузі охорони здоров"я»  - 32,0 тис.грн., КПКВК 2414090 

«Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» - 4,0 

тис.грн., КПКВК 2414060 «Бібліотеки» - 60,4 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» – 4,4 тис.грн., КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг» - 60,0  тис.грн., КПКВК 0116310 «Реалізація заходів 

щодо  інвестиційного розвитку  території» - 53,3 тис.грн., КПКВК 0116060 

«Благоустрій населених пунктів» -  339,9 тис.грн., КПКВК 0118800 «Інші 

субвенції» - 135,0 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» -  145,0  тис.грн.,  КПКВК 1011010 «Дошкільна 

освіта» -  117,5  тис.грн., КПКВК 1015031 «Утримання  та навчально – 

тренувальна робота  комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» - 

52,0   тис.грн., тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри    «116027,9», «105397,1», 

«10630,8» замінити на  «117076,7», «106212,8», «10863,9»(додаток 3). 

1.3 У пункті 2 цифри       замінити на «105397,1»,  «10630,8» замінити 

на  «106212,8», «10863,9»( (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 

9559,5 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  

1637,8 тис.грн. 

         2.Перенести планові призначення по КПКВК 1011010 «Дошкільна 

освіта» з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 116,5 тис.грн.   на  КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 13,1 тис.грн. та  на 

КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування» - 103,4 тис.грн., а саме КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 87,8 тис.грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 12,8 

тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 2,8  тис.грн.   

3. 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»   викласти у редакції відповідно до додатків 1.2,3,6,7 до даного 

рішення. 

4. Додатки  1,2,3,4,5,6,7  до цього рішення є його невід`ємною 

частиною.  

          5.Виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Гущака В.М. 

6. 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 30.06.2017 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 

у 2017 році на   1048,8  тис.грн. 

 

Збільшити планові призначення дохідної частини загального фонду: 

КДК 41035400 «Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з обмеженими  освітніми потребами» - 

45,3 тис.грн., 

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» – 183,5 тис.грн.,  

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 100,0 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» - 60,0 тис.грн., 

КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомост» - 50,0 тис.грн., 

КДК 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів» - 30,0 тис.грн., 

КДК 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 50,0 тис.грн., 

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 300,0 тис.грн., 

КДК 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 200,0 тис.грн., 

КДК 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» - 30,0 

тис.грн. 

  КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  України 

підакцизну продукцію» -  1500,0 тис.грн. 

 КДК 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)» - 220,00 тис.грн. 

  Зменшити планові  призначення дохідної частини загального фонду по      

КДК 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» - 1720,0 тис.грн.  

2. Спрямуванням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з обмеженими  освітніми потребами в 

сумі 45,3 тис.грн. на   КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів освіти».   

3. Спрямуванням коштів від перевиконання доходної частини загального 

фонду за 5 місяців 2017 року  в сумі  1003,5  тис.грн. на фінансування 

видаткової частини  загального та спеціального фонду селищного бюджету: 



       По КПКВК  0112220 «Інші  заходи в галузі охорони здоров"я» на  

виконання Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу, на 2016-2017 роки  для забезпечення 

централізованого безкоштовного перевезення  хворих  до Хмельницької 

обласної лікарні для проведення гемодіалізу – 32,0 тис.грн. 

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

заклади клубного типу» - 4,0 тис.грн. для придбання 

електропродовжувачів, подовжувачів до мікрофонів та інших  матеріалів  для 

організації та проведення  свята  Івана Купала, 

По КПКВК 2414060 «Бібліотеки» - 60,4 тис.грн.: 

- для придбання металевих стелажів в Летичівську дитячу бібліотеку 

– 32,9 тис.грн., 

- для придбання будівельних матеріалів  та оплати за виконанні 

роботи по поточному ремонту  кабінету Летичівської   публічної 

бібліотеки  – 5,9 тис.грн. 

- для придбання жалюзів    в Летичівську бібліотеку для дітей - 21,6 

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» – 4,4 тис.грн.   
- для придбання пристрою  для зчитування  безконтактних  карток – 

2,4 тис.грн., 

- для сплати судового збору - 2,0 тис.грн. 

   По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

- 60,0  тис.грн.  для проведення грейдерування доріг, 

    По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного 

розвитку  території»  53,3 тис.грн  для виготовлення проектно – 

кошторисних документацій  на будівництво ліній електропередач, 

проведення експертизи та коригування документації, а саме    по вул. 

Коцюбинського смт.Летичів – 11,1 тис.грн.,  с.Вербка – 5,0 тис.грн., 

с.Новокостянтинів – 5,0 тис.грн., с.Рудня – 10,1 тис.грн., с.Бохни – 9,9 

тис.грн., с.Копитинці- 12,2 тис.грн., 

          По КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» -  339,9 

тис.грн.: 

    -  для зрізки аварійних дерев   - 50,0 тис.грн., 

    -  для проведення благоустрою  кладовищ, парків, тротуарів та місць 

загального користування – 200,0 тис.грн., 

    - для заміни аварійної електроопори по вул. Савіцького Юрія смт.Летичів – 

6,7 тис.грн., 

    -  для оперативного обслуговування світлоточок смт.Летичева, с. Суслівці, 

с.Вербка та с.Голенищево – 83,2 тис.грн., 

По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» - 135,0 тис.грн.: 

    - для  надання іншої субвенції районному бюджету на відшкодування втрат 

перевізникам від пільгового перевезення  окремим категоріям громадян  на 



приміських та міських маршрутах – 100,0 тис.грн., 

    -  надання іншої субвенції районному бюджету для придбання індукційної 

плити для Летичівської ЦРЛ - 35,0 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» -  145,0  тис.грн.: 

 - для проведення поточного  ремонту підлоги  2-Б класу Летичівського 

НВК № 2 « ЗОШ 1-3 ст. – гімназії» - 23,6 тис.грн., 

 - для будівництва  свердловини в Вербецькій ЗОШ 1-2 ст. – 27,0 тис.грн., 

  - для придбання доріжки   в Гречинецький НВК  1-3 ст.- дошкільний 

заклад – 3,0 тис.грн., 

 -  для придбання цегли та оплати за виконання роботи по поточному 

ремонту грубок в Вербецькій ЗОШ 1-2 ст. та Гречинецькому  НВК  1-3 ст.- 

дошкільному закладі – 10,6 тис.грн. , 

-  для оплати послуг – 70,8 тис.грн., а саме по перевірці  технічного стану 

транспортних засобів – 5,4 тис.грн.,  страхуванню транспортних засобів – 

9,5 тис.грн.,  транспортні послуги по перевозці дров – 11,0 тис.грн., 

послуги екскаватора – 3,0 тис.грн., послуги по вивезенню ТВПВ – 42,0 

тис.грн., 

- для оплати послуг  водопостачання та водовідведення по 

загальноосвітніх навчальних  закладах – 10,0 тис.грн., 

 

     По КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» -  117,5  тис.грн.: 

     - для придбання пральної машинки в Летичівський ДНЗ  №4 

«Дзвіночок» - 12,0 тис.грн., 

     -  для проведення поточного ремонту огорожі Летичівського ДНЗ № 2 

«Веселка» - 15,8 тис.грн., 

     -  для проведення капітального ремонту системи опалення  в 

Горбасівському  ДНЗ – 64,8 тис.грн., 

    - для оплати послуг  водопостачання та водовідведення по дошкільних 

навчальних  закладах – 18,0 тис.грн., 

    - для придбання мотокоси в Летичівський ДНЗ № 1 «Калинонька» - 7,0 

тис.грн. 

По КПКВК 1015031 «Утримання  та навчально – тренувальна робота  

комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» - 52,0   тис.грн. 

для  придбання десятьох матів гімнастичних та чотирьох тенісних столів. 

4.Перенести планові призначення по КПКВК 1011010 «Дошкільна 

освіта» з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 116,5 тис.грн.   на  КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 13,1 тис.грн. для 

придбання постільної білизни, матраців, наматрацників і покривал в 

Снітовецький ДНЗ «Веселка» та  на КПКВК 1011200 «Здійснення 

централізованого господарського обслуговування» - 103,4 тис.грн., а 

саме КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 87,8 

тис.грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 12,8 тис.грн., КЕКВ 2120 



«Нарахування на заробітну плату» - 2,8  тис.грн.  для проведення 

поточного ремонту кабінетів відділу освіти молоді та спорту. 

 

  

             

 

 

Селищний голова                                                        І.Тисячний 

 


