
Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 31.10.2017 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» 
 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2017 рік обумовлено : 

1.Зменшенням планових  призначень дохідної частини загального 

фонду селищного бюджету у 2017 році на  0,122   тис.грн. по КДК 

41035400 «Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з обмеженими  освітніми 

потребами». 

2.Зменшенням планових призначень видаткової частини загального 

фонду селищного бюджету у 2017 році по КПКВК 1011020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» на 0,122 тис.грн.  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

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

 3.Збільшенням планових  призначень дохідної частини загального 

фонду у 2017 році на  1544,5  тис.грн., а саме :   

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати» –  1482,0 тис.грн.,  

КДК 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» - 62,5 тис.грн. 

4.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини за 9 

місяців 2017 року в сумі 1544,5 тис.грн. на проведення фінансування 

видаткової частини загального та спеціального фонду селищного 

бюджету у 2017 році  : 

По КПКВК 2414060 «Бібліотеки» - 82,0 тис.грн.: 

- для оплати поточного ремонту електроопалення – 2,0 тис.грн., 

- для поповнення біблітотечного фонду  Летичівської бібліотеки для 

дітей – 30,0 тис.грн. та  50,0 тис.грн. Летичівської публічної 

бібліотеки та сільських бібліотек, 

По КПКВК 2414060 «Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу» - 130,8 тис.грн.: 

- для придбання комплектів жіночих українських  костюмів  для 

Івонинецького колективу «Горлиця» - 30,8 тис.грн.   та 99,5 тис.грн. 

на придбання костюмів для учасників народного хору «Летич», 

- відшкодування коштів за придбаний бензин  для поїздки жіночого 

вокального колективу «Кульбаба» в Вінницьку область с.Правилівка  

- 0,5 тис.грн., 

 



По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 

389,0тис.грн.:  

- для  виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам центру 

первинної медико – санітарної допомоги Летичівської селищної 

ради – 117,6 тис.грн., 

- виплати нарахувань на заробітну плату працівникам, які працюють 

на неповну ставку – 77,9 тис.грн. 

- для придбання обладнання на Голенищівську АЗПСМ – 45,5 

тис.грн. 

- придбання кабеля для електрокардіографа ЕКГ – 300  G – 6.0 

тис.грн., 

- проведення співфінансування капітального ремонту 

Новокостянтинівської АЗПСМ – 44,6 тис.грн., 

- для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення іншим 

працівникам ЦПМСД – 93,9 тис.грн., 

- придбання двох електроконвекторів для ФП с.Майдан – Вербецький 

– 2,8 тис.грн., 

- проведення навчання з метрології – 0,7 тис.грн. 

 По КПКВК 0118370 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - економічного та 

культурного розвитку регіонів» 9,0 тис.грн. на виконання 

комплексної програми мобілізації зусиль Летичівської селищної ради 

та Управління  Державної казначейської служби України у 

Летичівському районі хмельницької області  попокращенню  

обслуговування розпорядників і одержувачів коштів селищного 

бюджету, впровадження дистанційного обслуговування з 

використанням програмно – технічного комплексу «Клієнт 

Казначейства – Казначейство», забезпечення контрольованого доступу 

до приміщень УДКСУ та забезпечення обмеженого доступу в 

приміщення в якому розміщена Комплексна система захисту 

інформації відокремленого пункту реєстрації  програмно-технічного 

комплексу Акредитованого центру сертифікацї ключів Державної 

казначейської служби України (КСЗІ ВПР ПТК АЦСК ДКСУ)   на 

2016- 2017 роки. 

По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» -  225,5 тис.грн.: 

- надання іншої субвенції районному бюджету на проведення 

поточного ремонту приміщення харчоблоку  Летичівської ЦРЛ– 

199,5 тис.грн., 

- надання іншої субвенції районному бюджету на виконання 

Програми сприяння функціонуванню  Центру надання 

адміністративних   послуг Летичівської РДА на 2017-2018  роки  на 

придбання канцелярського приладдя  та виготовлення 



інформаційних  буклетів  – 3,0 тис.грн.,  

- надання іншої субвенції районному бюджету на проведення 

зубопротезування  пільговій категорії громадян, на яких 

поширюється дія Закону України «Про основні засади  соціального  

захисту ветеранів праці та громадян  похилого віку» - 20,0 тис.грн., 

-  надання іншої субвенції районному бюджету на виконання 

Програми безоплатної  правової допомоги та правової освіти 

населення летичівського  району на 2017-2018 роки – 3,0 тис.грн. на 

забезпечення роботи   виїздного консультаційного пунктудля 

надання безоплатної допомоги. 

на виконання «Програми соціальної, трудової, медичної 

реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової  війни, учасникам 

бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям 

похилого віку  на 2016-2020 роки», 

По КПКВК 0116052 «Забезпечення функціонування  водопровідно 

– каналізаційного господарства» - 65,0 тис.грн. на виконання 

програми « Питна вода Летичева»  для отримання дозволу на 

спеціальне водокористування і виготовлення документації на 

скважини, 

По КПКВК 0113131 «Центри соціальних служб для сім»ї, дітей та 

молоді»  для придбання ноутбука для працівника центру – 9,0 тис.грн., 

По КПКВК 0113132 «Програми і заходи цетрів соціальних служб 

для сім"ї, дітей та молоді» 17,0 тис.грн. на  виконання Програми 

подальшого вдосконалення  соціальної  роботи у Летичівській ОТГ на 

2017-2019 роки,   

По КПКВК  0107840 «Організація рятування на водах»- 2,8тис.грн. 

для придбання дров, 

По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг» 200,0 тис.грн. для проведення капітального ремонту  тротуару 

по вул.Івана Мазепи, 

По КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - 200,0 

тис.грн.: 

- для оплати послуг по благоустрою селища (очищення вулиць, 

тротуарів та доріг,  утримання  парків  скверів та місць загального 

користування)  – 200,0 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» –187,9 тис.грн.: 

- придбання трьох ноутбуків для працівників селищної ради 

(земельний відділ, відділ житлово – комунального господарства та 

інфраструктури та відділ економіки, торгівлі та інвестицій – 27,0 



тис.грн., 

- передплати періодичних видань на 1 півріччя 2018 року – 9,8 тис.грн., 

- придбання столів в Горбасівський старостат – 5,2 тис.грн., 

- придбання носіїв  ключової інформації  для зберігання електронного  

цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування програмно 

– технічного комплексу «Клієнт –Казначейство» – 5,0 тис.грн. 

-  для виплати заробітної плати в зв»язку з підняттям  посадових 

окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування з 26.05.2017 

р – 140,9 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» - 26,5 тис.грн. для 

придбання музичної апаратури в Голенищівську ЗОШ 1-3 ст. 

5. Перенести планові призначення  по КПКВК 1011020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 140,2 тис.грн.: 

 на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 84,3 

тис.грн., в тому числі  для придбання інвентаря в Летичівський НВК № 

3 – 2,8 тис.грн., придбання вікон в Летичівський НВК № 3 (ЗОШ 1-3 

ст. – дошкільний заклад» - 49,0 тис.грн. та 32,5 тис.грн. для придбання 

матеріалів до музичного центру в Голенищівську ЗОШ 1-3 ст., 

 на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 11,4 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» - 2,5 тис.грн. для оплати за 

виконанні роботи по укладанню  плитки в Голенищівській ЗОШ 1- 3 

ст., 

на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 42,0 тис.грн., в 

тому числі 21,0 тис.грн. для оплати послуг Облагростандарту по 

замірах питомого опору, перевірці кабелів, ізоляцій та 21,0 тис.грн. по 

оплаті послуг  по тендерних процедурах. 

6.Перенести планові призначення з КПКВК 1011010 «Дошкільна 

освіта» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 33,7тис.грн.: 

 на  КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів освіти» КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 27,6 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» - 6,1 тис.грн. для виплати заробітної плати. 

7.Перенести планові призначення з КПКВК 0112180 «Первинна 

медична допомога населенню» КЕКВ  3132 «Капітальний ремонт 

інших об»єктів»  на 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»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 50,0 

тис.грн.  для проведення поточного ремонту кімнат Гречинецького 

старостату, де буде розташований фельдшерський пунк. 

 

 

 

 
Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 


