
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять восьмої (позачергової) сесії 

 

05.10.2017 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»,  від  19.09.2017 року № 2 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 28.09.2017 року № 19 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» такі зміни: 

         1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду у 2017 році на  864,0 тис.грн., в тому числі   по КДК 41033200 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об"єднаних територіальних громад» -  286,9   тис.грн., по 

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 



податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 577,1 тис.грн.  та по  спеціальному фонду селищного бюджету   на  

1412,5   тис.грн., в тому числі  по  КДК 41033200 «Субвенція з Державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад» - 222,5 тис.грн. та КДК 41035200 «Субвенція за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду» - 1190,0 тис.грн., 

тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри  «118915,9», «111178,5», «7737,4» замінити 

на  «121192,4», «112042,5», «9149,9» (додаток 1). 

    1.2 Спрямувати  кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад  

в сумі 509,4  тис.грн. на фінансування видатків спеціального фонду  по  

КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» для 

проведення капітального ремонту (посилення дорожнього покриття) 

вул.Ю.Бурка с.Голенищево Летичівського району – 286,9 тис.грн. та на 

КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними 

закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з дітьми»  для проведення 

капітального ремонту системи опалення будівлі Летичівського Центру  

творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради по вул.І. Франка, 31 в 

смт.Летичів, Летичівського району Хмельницької області 222,5 тис.грн. 

   У зв»язку з внесенням змін у перелік проектів, що будуть фінансуватися 

за рахунок  субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об»єднаних територіальних громад у 2017 році: 

по КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

зменшити планові призначення на 257,6 тис.грн., а саме зменшити планові 

призначення на капітальний ремонт вул. Смолінського Леоніда від 

вул.Горького до пр.Калиновий в смт.Летичів Хмельницької області  - 1134,0 

тис.грн. і капітальний ремонт вулиці Ламана смт.Летичів Летичівського 

району Хмельницької області-  33,7 тис.грн. та збільшити планові призначення 

на капітальний ремонт дороги по вулиці Смолінського Леоніда, смт.Летичів, 

Хмельницької області – 859,4 тис.грн., капітальний ремонт вулиці Маринюка  

смт.Летичів Летичівського району, Хмельницької області – 50,7 тис.грн. і  

капітальний ремонт вул.Зубкова від ПК 12+ ПК24+87 в смт.Летичів 

Хмельницької області 0,001 тис.грн.;    

по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій»  збільшити планові призначення на 185,1  тис.грн., а саме 

зменшити планові призначення на будівництво лінії електропередач для 

вуличного освітлення  села Горбасів Летичівського району Хмельницької 

області - 298,4 тис.грн. і будівництво зовнішніх мереж  господарсько – 

питного  водопостачання вул.Молодіжна  с.Суслівці Летичівського району 

Хмельницької області – 255,5 тис.грн. та збільшити планові призначення на 

будівництво  водопостачання по вул.Молодіжна в с.Суслівці, Летичівського 

району Хмельницької області – 254,8 тис.грн., будівництво мережі 

зовнішнього освітлення від ТП -32 по вул.Центральній, Садовій, Набережній 

та ТП-33 по вул.Центральній, Польовій в с.Рудня  Летичівського району 



Хмельницької області – 240,8 тис.грн., будівництво мережі зовнішнього 

освітлення від ТП – 68, 363,365 по вул.Гагаріна від буд.№ 3 до буд.№101 в 

с.Бохни Летичівського району Хмельницької області – 243,4 тис.грн.;  

по КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

навчальними закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з дітьми» 

збільшити планові призначення на 72,5 тис.грн. для проведення капітального 

ремонту системи опалення будівлі Летичівського Центру  творчості дітей та 

юнацтва Летичівської селищної ради по вул.І. Франка, 31 в смт.Летичів, 

Летичівського району Хмельницької області.  

        Спрямувати  кошти субвенції за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 

початок бюджетного періоду в сумі 1190,0 тис.грн. на КПКВК 1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами». 

            Збільшити обсяг видатків  загального та спеціального фонду   

селищного бюджету в 2017 році на суму 577,1 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»  - 294,0 

тис.грн.,КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - 240,0 тис.грн.,  КПКВК 

1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними 

закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з дітьми» 43,1  тис.грн.  

 тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри     «130560,9», «109214,6», «21346,3»  

замінити на  «132837,4», «109238,3», «23599,1» ( додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри   «109214,6», «21346,3»  замінити на «109238,3», 

«23599,1» ( (додаток 3). 

       1.4. Доповнити пункт 1 абзаца 4 такого змісту та викласти в наступній  

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 14445,2 

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  2180,8 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 – 3008,8 тис.грн.  та 

коштів від перевиконання  дохідної частини  3608,7 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»,  від  19.09.2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2017 рік», від 28.09.2017 року № 19 «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.В.Попова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 05.10.2017 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  286,939  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  222,499   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  

- 509,438 тис.грн.: 

 - за рахунок коштів субвенції загального фонду – 286,939 тис.грн. на  

КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» для 

проведення капітального ремонту (посилення дорожнього покриття) 

вул.Ю.Бурка с.Голенищево Летичівського району 

- за рахунок коштів субвенції спеціального фонду – 222,499  тис.грн. на  

 КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

навчальними закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з дітьми»  для 

проведення капітального ремонту системи опалення будівлі Летичівського 

Центру  творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради по вул.І. 

Франка, 31 в смт.Летичів, Летичівського району Хмельницької області 

4.У зв»язку з внесенням змін у перелік проектів, що будуть 

фінансуватися за рахунок  субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних територіальних 

громад у 2017 році: 

по КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

зменшити планові призначення на 257,627 тис.грн. (зменшити планові 

призначення на капітальний ремонт вул. Смолінського Леоніда від 

вул.Горькогодо пр.Калиновий в смт.Летичів Хмельницької області  - 

1133,971 тис.грн. і капітальний ремонт вулиці Ламана смт.Летичів 

Летичівського району Хмельницької області-  33,732 тис.грн. та збільшити 

планові призначення на капітальний ремонт дороги по вулиці Смолінського 

Леоніда, смт.Летичів, Хмельницької області – 859,390 тис.грн., капітальний 

ремонт вулиці Маринюка  смт.Летичів Летичівського району, Хмельницької 



області – 50,685 тис.грн. і  капітальний ремонт вул.Зубкова від ПК 12+ 

ПК24+87 в смт.Летичів Хмельницької області 0,001 тис.грн.) 

  по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій» - збільшити планові призначення на 185,135  тис.грн. (зменшити 

планові призначення на будівництво лінії електропередач для вуличного 

освітлення  села Горбасів Летичівського району Хмельницької області -  

298,367 тис.грн. і будівництво зовнішніх мереж  господарсько – питного  

водопостачання вул.Молодіжна  Летичівського району Хмельницької області 

– 255,519 тис.грн. та збільшити планові призначення на будівництво  

водопостачання по вул.Молодіжна в с.Суслівці, Летичівського району 

Хмельницької області – 254,823 тис.грн., будівництво мережі зовнішнього 

освітлення від ТП -32 по вул.Центральній, Садовій, Набережній та ТП-33 по 

вул.Центральній, Польовій в с.Рудня  Летичівського району Хмельницької 

області – 240,829 тис.грн., будівництво мережі зовнішнього освітлення від 

ТП – 68, 363,365 по вул.Гагаріна від буд.№ 3 до буд.№101 в с.Бохни 

Летичівського району Хмельницької області – 243,369 тис.грн. ), 

По КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

навчальними закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з дітьми» 

збільшити планові призначення на 72,492 тис.грн. для проведення 

капітального ремонту системи опалення будівлі Летичівського Центру  

творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради по вул.І. Франка, 31 в 

смт.Летичів, Летичівського району Хмельницької області 

5. Збільшенням планових призначень дохідної частини спеціального 

фонду селищного бюджету на 1190,0 тис.грн. по КДК 41035200 «Субвенція 

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду». 

6.Спрямуванням  коштів субвенції за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 

початок бюджетного періоду в сумі 1190,0 тис.грн. на КПКВК 1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на придбання 

шкільного автобуса.  

7.Збільшенням планових  призначень дохідної частини загального 

фонду у 2017 році на   577,1 тис.грн., а саме :   

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 577,1 тис.грн, 

6. Кошти від перевиконання дохідної частини за 9 місяців спрямувати 

на проведення фінансування видаткової частини загального та спеціального 

фонду селищного бюджету у 2017 році  на суму 577,1 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»  - 294,0 тис.грн. на проведення співфінансування придбання 

шкільного автобуса,  

КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - 240,0 тис.грн.: 

-  для оплати робіт з виготовлення паспорта на будівлю Горбасівського 

ДНЗ «Сонечко»- 3,8 тис.грн., 

- на виготовлення проектно – кошторисної документації та оплати 

експертизи  проведення капітального ремонту системи опалення  

Горбасівського ДНЗ «Сонечко» - 15,7 тис.грн., 

-  для оплати експертизи проектно – кошторисної документації на 

проведення реконструкції  Грушковецького дошкільного навчального 

закладу «Пролісок» (заміна даху) по вул.Ламаній, 24/1 с.Грушківці 

Летичівського району – 6,2 тис.грн.,  

- для придбання трьох ігрових майданчиків та оплати послуг по 

доставці в Летичівський ДНЗ «Веселка» - 214,3 тис.грн. 

По КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

навчальними закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з дітьми» 43,1  

тис.грн. : 

- для виготовлення проектно – кошторисної документації  та 

проведення експертизи на проведення капітального ремонту системи 

опалення будівлі Летичівського Центру  творчості дітей та юнацтва 

Летичівської селищної ради по вул.І. Франка, 31 в смт.Летичів, 

Летичівського району Хмельницької області  – 38,4тис.грн., 

-  для виготовлення технічного паспорта на будівлю  Центру творчості 

дітей та юнацтва Летичівської селищної ради – 4,7 тис.грн. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                             О.В.Попова 

 


