
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок першої (позачергової) сесії 

 

16.11.2017 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»,  від 05.10.2017 року 

№ 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від 31.10.2017 

року № 17 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 

10.11.2017 року № 4 «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   325,7  тис.грн., а саме :  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 «125297,5», «116147,7», «9149,9» «замінити на  «125623,3», 

«116473,4», «9149,9»(додаток 1). 

    1.2 Збільшити обсяг видатків  загального фонду   селищного 

бюджету в 2017 році на 325,7 тис.грн. по КПКВК 0118600 «Інші видатки» - 

53,6 тис.грн., КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» - 88,8 

тис.грн., по КПКВК  0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»  

183,3 тис.грн. 

  Перенести планові призначення спеціального фонду з  0116430 

«Розробка схем та проектних рішень  масового  застосування» в сумі 230,0 

тис.грн.  на КПКВК  0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг», тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «136942,5», «111045,0», «25897,5» 

замінити на  «137268,2», «111098,6», «26169,6» ( додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри  «111045,0», «25897,5» замінити на 

«111098,6», «26169,6» ( (додаток 3). 

                 1.4. Доповнити пункт 1 абзаца 4  та викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 17019,7 

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  6179,2 тис.грн. 

         2. У зв`язку із внесеними змінами до селищного бюджету згідно пункту 

1 цього рішення додатки 1,3,7 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», від 05.10.2017 року № 2 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 31.10.2017 року № 17 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2017 рік»  викласти у редакції відповідно до 

додатків 1,3,7 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 начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

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.І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 16.11.2017 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  325,7 тис.грн. по КДК 11010100 «Податок на доходи 

фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати». 

2.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини за 10 

місяців 2017 року в сумі 325,7 тис.грн. на проведення фінансування 

видаткової частини загального   фонду селищного бюджету у 2017 році: 

       по КПКВК  0118600 «Інші видатки» на виконання заходів Комплексної 

програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 

території Летичівської селищної ради Хмельницької області на 2016-2020  

роки  - 53,6 тис.грн.: 

 - оплату послуг по підбору радіочастоти з розрахунком 

електромагнітної сумісності радіоелектронного засобу та оформлення 

висновків – 1,1 тис.грн., 

 - оплата послуг по налагоджуванню та встановленню камер 

відеоспостереження – 49,0  тис.грн., 

 - оплата за спожиту електроенергію камер відеоспостереження – 3,5  

тис.грн. 

 по КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» - 88,8 тис.грн. 

для виготовлення та проведення експертизи проектно- кошторисної 

документації на реконструкцію будівлі під музей Устима Кармалюка, 

 по КПКВК  0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»  

183,3 тис.грн. на проведення капітального ремонту вул.Лікарської 

смт.Летичів. 

2. Спрямувати кошти, що планувались відповідно до рішення сесії селищної 

ради № 4 від 10.11.2017 року «Про внесення змін до селищного бюджету у 

2017 році» по КПКВК  0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг» (спеціальний фонд) на проведення капітального ремонту 

вул.Смолінського смт.Летичівв сумі  797,0 тис.грн. на проведення 

капітального ремонту вул.Шевченка смт.Летичів 125,0 тис.грн. та 

вул.Лікарської  смт.Летичів 672,0 тис.грн.  

3.  Перенести планові призначення спеціального фонду з  0116430 «Розробка 

схем та проектних рішень  масового  застосування» в сумі 230,0 тис.грн.  на 

КПКВК  0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»  на 

проведення капітального ремонту вулЛікарської смт.Летичів. 

 

Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 


