
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять четвертої (позачергової) сесії 

 

18.08.2017 р.                                      Летичів                                            №  3 
 

 

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», 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», від 31  липня 2017 року № 15  «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік» такі зміни: 

         1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету у  

2017 році на   2494,5   тис.грн. по КДК 41033200 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад» та збільшити обсяг доходів спеціального фонду 

селищного бюджету у  2017 році на  5155,0   тис.грн. по КДК 41033200 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об"єднаних територіальних громад» ,  тобто в  1 абзаці 1 

пункту цифри «106893,0»,  «105588,6», «1304,4»   замінити на   «114542,5»,  

«108083,1», «6459,4» (додаток 1). 



      1.2 Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду селищного бюджету в 

2017 році на суму  7649,5 тис.грн. по КПКВК 0116060 «Благоустрій 

населених пунктів» - 2300,0 тис.грн.,  по КПКВК 0116310 «Реалізація 

заходів щодо  інвестиційного розвитку  території» - 1031,9 тис.грн., по 

КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» - 4317,6 

тис.грн.,тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри  «118537,9», «107235,7», «11302,2» 

замінити на   «126187,4», «107235,8», «18951,6» (додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри   «107235,7», «11302,2» замінити на   «107235,8», 

«18951,6»  ( (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 

12492,3 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., субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на розвиток інфраструктури об»єднаних територіальних громад – 

2494,5 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», від 31  липня 2017 року № 15  «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 18.08.2017 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  2494,5   тис.грн. по КДК 41033200 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад». 

2. Збільшенням планових  призначень дохідної частини 

спеціального фонду селищного бюджету у 2017 році на  5155,0   

тис.грн.   по  КДК 41033200 «Субвенція з Державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад». 3.Спрямуванням  коштів субвенції з 

Державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об"єднаних територіальних громад  - 7649,4 

тис.грн.: 

 - за рахунок коштів субвенції загального фонду – 2494,5 тис.грн.: 

 По КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - 2300,0 

тис.грн. на придбання транспортного засобу спеціального 

призначення для комунального госпрозрахункового підприємства 

“Злагода”,  

По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного 

розвитку  території» - 194,464 тис.грн. на будівництво мереж 

водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області. 

- за рахунок коштів субвенції по спеціальному фонду – 5155,0 

тис.грн.: 

По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного 

розвитку  території» - 837,4 тис.грн. 
 - будівництво спортивного майданчика біля пам’ятника загиблим 

воїнам по вул. Савіцького Юрія в смт Летичів Хмельницької 

області-  283,193 тис. грн.  

- реконструкція мережі водопостачання центральної частини смт 

Летичів Хмельницької області -  487,2 тис. грн.  

 - будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення по 

вул. Центральній (Радянській) в с.Ялинівка Летичівського району 

Хмельницької області -66,974 тис. грн.  



   По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг» - 4317,6 тис.грн.  

 - будівництво тротуару вул. І.Огієнка в смт Летичів Хмельницької 

області - 564,001 тис. грн.  

 - капітальний ремонт вул. Шевченка в смт Летичів Хмельницької 

області -  170,278 тис. грн.  

 - капітальний ремонт вул. Ламана в смт Летичів Летичівського 

району  Хмельницької області - 378,585 тис. грн.  

 - капітальний ремонт вул. Маринюка в смт Летичів Летичівського 

району Хмельницької області - 518,058 тис. грн.  

 - капітальний ремонт вул.Зубкова від ПК12 до ПК24+87 в смт 

Летичів Хмельницької області - 1314,915 тис. грн.  

 - капітальний ремонт  вул. Смолінського Леоніда від вул. Горького 

до пр. Калиновий в смт Летичів Хмельницької області - 1133,971 

тис. грн.  

- капітальний ремонт вул. Ревуцького в смт Летичів Хмельницької 

області - 237,791 тис. грн.  

    
  

   
Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 

 


