
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять шостої (позачергової) сесії 

 

19.09.2017 р.                                      Летичів                                            № 2 
 

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»,  від 18  серпня 2017 року № 3  «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 31.08.2017 року № 23 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2017 рік»  такі зміни: 

         1.1. Збільшити обсяг  доходів загального фонду у 2017 році на 499,3   

тис.грн. по КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати»,    тобто в  1 абзаці 1 пункту цифри «117273,9»,  

«109921,2», «7352,7» замінити на  «117773,2», «110420,5», «7352,7» (додаток 

1). 

    1.2 Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду селищного бюджету в 

2017 році по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного 



розвитку  території» на суму 499,3 тис.грн. для проведення співфінансування 

реконструкції каналізаційної  напірної станції та напірного колектора з 

під"єднанням  житлового масиву в смт.Летичів Хмельницької області,  тобто 

в  2 абзаці 1 пункту цифри  «128918,9», «108628,1», «20290,8» замінити на  

«129418,2», «108628,1», «20790,1» ( додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри      «108628,1», «20290,8»  замінити на  «108628,1», 

«20790,1» ( (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). 

       1.6. Доповнити пункт 1 абзаца 4 такого змісту: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

13437,4 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., 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  3021,3 

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», »,  від 18  серпня 2017 

року № 3  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 

31.08.2017 року № 23 «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.). 

 

 

Перший заступник  

селищного голови                                                                О.В.Ліщинський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 19.09.2017 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 

селищного бюджету у 2017 році на 499,297   тис.грн., а саме :   

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» –  499,297 тис.грн.  

2.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини загального 

фонду за 8 місяців 2017 року  в сумі 499,297  тис.грн. на проведення 

співфінансування видаткової частини  спеціального фонду селищного 

бюджету у 2017 році по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  

інвестиційного розвитку  території» для  проведення співфінансування  

реконструкції каналізаційної  напірної станції та напірного колектора з 

під"єднанням  житлового масиву в смт. Летичів Хмельницької області. 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник селищного голови                                 О.Ліщинський 

 


