
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорокової (позачергової) сесії 

 

10.11.2017 р.                                      Летичів                                            №   
 

 

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» такі 

зміни: 

         1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду у 2017 році на    4762,2  тис.грн., а саме :  КДК 11010100 «Податок на 

доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів 



платника податку у вигляді заробітної плати» –  764,8 тис.грн., КДК 

18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 40,0 тис.грн., КДК 18050500 

«Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» - 800,0 тис.грн.,   КДК  

14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  України 

підакцизну продукцію» 14031900«Пальне» -  2440,0 тис.грн.,  КДК 14020000 

«Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» 

14021900 «Пальне» – 717,4 тис.грн. Зменшити планові дохідної частини 

загального фонду у 2017 році на  2105,3  тис.грн. по КДК 14000000  

«Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів». 

Тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «122640,6», «113490,7», «9149,9»  замінити 

на  «125297,5», «116147,6», «9149,9»(додаток 1). 

    1.2 Збільшити обсяг видатків  загального та спеціального фонду   

селищного бюджету в 2017 році на 2656,8 тис.грн. по КПКВК  0116650 

«Утримання та розвиток інфраструктури доріг»-  2323,2 тис.грн., КПКВК 

1015031 «Утримання та навчально - тренувальна  робота комунальних  

дитячо-юнацьких спортивних шкіл»- 26,9 тис.грн.,  КПКВК 0116052 

«Забезпечення  функціонування водопровідно - каналізаційного 

господарства» - 9,6 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» - 65,3 тис.грн.,  КПКВК 1011010 «Дошкільна 

освіта» - 1,7 тис.грн., КПКВК  10111200 «Здійснення централізованого 

господарського обслуговування» - 9,0 тис.грн., 2414100 «Школи естетичного 

виховання» - 76,0 тис.грн., 0118800 «Інші субвенції» - 135,2 тис.грн., 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» - 10,0 тис.грн.  

  Перенести планові призначення  загального фонду з КПКВК 1011010 

«Дошкільна освіта» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 217,7  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» - 

197,7  тис.грн., в тому числі на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 13,0 

тис.грн.,на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

184,7 тис.грн., на КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів  освіти» - 20,0 

тис.грн. 

Перенести планові призначення з КПКВК 2414090 «Палаци і будинки 

культури, клуби та інші заклади клубного типу» з КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 61,5 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну  плату» - 31,0 

тис.грн. на КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25,8 



тис.грн. та на КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 66,7 тис.грн.  

 

 Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «136932,2», «110099,5», «24186,0»    

замінити на  «139589,2», «111028,6», «25923,9» ( додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри  «110099,5», «24186,0» замінити на 

«111028,6», «25923,9» ( (додаток 3). 

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

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

16764,1тис.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  5923,6 

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», 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 1.2,3,6,7 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.І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 10.11.2017 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  4762,2  тис.грн., а саме :   

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» –  764,8тис.грн., 

КДК 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 40,0 тис.грн. 

КДК 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» 

- 800,0 тис.грн. 

  КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  

України підакцизну продукцію» 14031900«Пальне» -  2440,0 тис.грн. 

 КДК 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» – 717,4 тис.грн. 

Зменшити планові дохідної частини загального фонду у 2017 році на  

2105,3  тис.грн. по КДК 14000000  «Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів». 

2.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини за 10 

місяців 2017 року в сумі 2646,9 тис.грн. на проведення фінансування 

видаткової частини загального та спеціального фонду селищного бюджету у 

2017 році  : 

КПКВК  0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»-  

2323,3 тис.грн.: 

- для проведення поточного ремонту доріг  - 677,6 тис.грн., а саме 

вул.Світанкова – 48,7 тис.грн. і вул.Центральна – 60,9 тис.грн. (с.Гречинці), 

вул. Небесної Сотні – 89,3 тис.грн., вул.Довгий Бік  - 32,5 тис.грн., 

вул.Набережна – 121,8 тис.грн. і вул.Кантівка – 194,9 тис.грн. (с.Чапля), 

вул.Садова – 24,4 тис.грн. і вул.Шкільна – 22,3 тис.грн.(с.Юрченки), 

вул.Центральна – 68,6 тис.грн. і вул.Поштова – 14,2 тис.грн. 

(с.Новокостянтинів), 

- для проведення поточного ремонту пошкоджень і заміни непридатної 

труби водостоку, лотків по вул.Ламаній смт.Летичів – 20,5 тис.грн. 

-  для проведення капітального ремонту дороги по вул.Шевченка – 

360,0 тис.грн.,   



- для завершення капітального ремонту дороги по вул.Бурко 

с.Голенищево – 581,1 тис.грн. та вул.Смолінського Леоніда – 684,0тис.грн., 

КПКВК 1015031 «Утримання та навчально - тренувальна  робота 

комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 26,9 тис.грн.  для 

виготовлення проектно – кошторисної документації  по реконструкції 

частини  допоміжного приміщення дитячо – юнацької спортивної школи під  

генераторну, 

КПКВК 0116052 «Забезпечення  функціонування водопровідно - 

каналізаційного господарства» на  виготовлення технічних умов  під"єднання 

свердловин  в с.Сахни, Гречинці, Майдан – Голенищівський до мережі 

електропостачання– 9,6 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» - 65,3 тис.грн. для проведення капітального ремонту котельні 

Летичівського НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназія», 

КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - 1,7 тис.грн. для проведення 

експертизи реконструкції Грушковецького ДНЗ, 

КПКВК  10111200 «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування» - 9,0 тис.грн. для  придбання ноутбука,  

КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» - 76,0 тис.грн., в 

тому числі 56,5 тис.грн. для проведення поточного ремонту приміщення 

музичної школи  (ганок, коридор, туалет, клас образотворчого мистецтва), 

придбання меблів – 16,2 тис.грн. і жалюзів  - 3,3 тис.грн.  

КПКВК 0118800 «Інші субвенції» 135,2 тис.грн. а саме  для надання 

іншої субвенції районному бюджету на проведення поточного ремонту 

приміщення харчоблоку  – 79,5 тис.грн. та на придбання обладнання в 

фізіотерапевтичний кабінет і кабінет функціональної діагностики  

Летичівської ЦРЛ – 55,7 тис.грн., 

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» - 10,0 тис.грн. для придбання 3 обігрівачів. 

3.Спрямувати кошти іншої субвенції в сумі 12,8 тис.грн., що планувались 

відповідно до рішення сесії селищної ради № 23  від 31.08.2017 року «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» на виплату 

середньомісячної заробітної плати  працівнику госпрозрахункового  

підрозділу Летичівської ЦРЛ, який перебуває на військовій службі в зоні 

АТО за контрактом   на  придбання обладнання в фізіотерапевтичний кабінет 

та кабінет функціональної діагностики.   

4.Перенести планові призначення по загальному фонду з КПКВК 

1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 217,7  

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» - 197,7  тис.грн., в тому числі: 

на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 13,0 тис.грн., 

на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 184,7 

тис.грн., а саме  на придбання вікон  - 99,5 тис.грн., матеріалів для поточного 

ремонту – 14,9 тис.грн., виплати заробітної плати з нарахуваннями за 

виконанні роботи – 13,8 тис.грн. в Летичівському  НВК № 3 (ЗОШ 1-3 ст. – 

дошкільний заклад) , придбання столів і лавок  в їдальню Летичівського НВК 

№ 3 (ЗОШ 1-3 ст. – дошкільний заклад) і Гречинецького  НВК – 30,9 тис.грн,    

для придбання посуду  в Гречинецький НВК -  2,4 тис.грн.,  придбання 

матеріалів  для поточного ремонту в Голенищівській ЗОШ 1-3 ст. – 8,6 

тис.грн., придбання  меблів в Летичівський НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназія) 

– 14,6 тис.грн.; 

 - на КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів  освіти» - 20,0 

тис.грн., а саме на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 16,4 тис.грн. і КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 3,6 тис.грн. 

Перенести планові призначення з КПКВК 2414090 «Палаци і будинки 

культури, клуби та інші заклади клубного типу з КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 61,5 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну  плату» - 31,0 

тис.грн. на КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25,8 

тис.грн. для придбання 6 обігрівачів в   клуб с.Рудня та на КПКВК 2414100 

«Школи естетичного виховання» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 66,7 тис.грн. для проведення поточного ремонту частини 

приміщення музичної школи. 

 

 

 

                                           

 

 

Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 


