
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок другої  сесії 

 

30.11.2017 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», від 

10.11.2017 року № 4 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 

від 16.11.2017 року № 2 «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   10,1  тис.грн. по   КДК 41035000 «Інші субвенції», 



зменшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального фонду у 

2017 році на   200,0  тис.грн. по КДК 41033900 «Освітня субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам»,  тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри 

125623,3», «116473,4», «9149,9»   замінити на  «125433,3», «116283,4», 

«9149,9»(додаток 1). 

    1.2 Збільшити обсяг видатків  загального фонду   селищного 

бюджету в 2017 році на 10,1 тис.грн. по КПКВК 0112220 «Інші заходи в 

галузі охорони здоров"я», зменшити  обсяг видатків  загального фонду   

селищного бюджету в 2017 році на 200,0 тис.грн. по КПКВК 1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами». 

        Перенести  планові призначення з загального фонду по КПКВК  1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  - 20,5 тис.грн. на КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(спеціальний фонд) – 20,5 тис.грн.  

       Перенести планові призначення по загальному фонду з КПКВК 1013141 

«Здійснення заходів  та реалізація  проектів на виконання  Державної 

цільової програми  "Молодь України" КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 12,0 тис.грн., з КПКВК1013160 «Оздоровлення та 

відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за 

рахунок  коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 0,5 тис.грн.  на КПКВК 1015031 «Утримання та навчально - 

тренувальна  робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12,5 тис.грн.   

     Перенести планові призначення загального фонду з КПКВК 1011010 

«Дошкільна освіта» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  29,5 тис.грн. на  

КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 14,0 тис.грн.   і  КЕКВ   2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 7,0 тис.грн. та на  КПКВК  1011020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - 

дитячим садком,  інтернатом при школі),  спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 8,5 тис.грн.  

      Перенести планові призначення по загальному фонду  з КПКВК 1011010 

«Дошкільна освіта»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата»- 600,0 тис.грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» - 132,1 тис.грн. на КПКВК  1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»   КЕКВ 2111 



«Заробітна плата»- 600,0 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» - 132,1 тис.грн. 

     Перенести планові призначення з спеціального фонду по КПКВК  1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з  КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 20,0 

тис.грн. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  - 20,0 

тис.грн. (загальний  фонд) – 20,0 тис.грн.  

   Перенести планові призначення загального фонду з КПКВК 0113400 «Інші 

видатки на соціальний захист населення» на  КПКВК  0118600 «Інші 

видатки»  - 1,8  тис.грн.  

   Перенести планові призначення з спеціального фонду КПКВК 1011010 

«Дошкільна освіта» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об"єктів» на 

загальний фонд КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -   

24,0 тис.грн.   

Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «137268,2», «111098,6», «26169,6» 

замінити на  «137078,3», «110932,2», «26146,1» ( додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри  «111098,6», «26169,6» замінити на 

«110932,2», «26146,1» ( (додаток 3). 

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

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 16996,2 

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  6155,7 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», від 10.11.2017 року № 4 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 16.11.2017 року № 2 

«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 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 30.11.2017 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  10,1 тис.грн. по КДК 41035000 «Інші субвенції». 

2.Спрямуванням коштів іншої субвенції в сумі 10,1 тис.грн. на проведення 

фінансування видаткової частини загального   фонду селищного бюджету у 

2017 році по КПКВК 0112220 «Інші заходи в галузі охорони здоров"я» на 

виконання програми покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу, на 2016-2017 роки. 

 3.Зменшенням планових призначень дохідної частини загального фонду у 

2017 році на  200,0 тис.грн. по КДК 41033900 «Освітня субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам». 

4. Зменшенням планових призначень видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету у 2017 році на 200,0 тис.грн. по КПКВК 1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата»- 163,9 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» - 36,1 тис.грн. 

5. Перенесенням планових призначень з загального фонду по КПКВК  

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  - 20,5 тис.грн. на КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(спеціальний фонд) – 20,5 тис.грн. для оплати за придбану музичну 

апаратуру  в Голенищівську ЗОШ 1-3 ст. 

6.Перенесенням  планових призначень по загальному фонду з КПКВК 

1013141 «Здійснення заходів  та реалізація  проектів на виконання  

Державної цільової програми  "Молодь України" КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 12,0 тис.грн., з КПКВК1013160 

«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюється за рахунок  коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 0,5 тис.грн.  на КПКВК 1015031 «Утримання та навчально - 

тренувальна  робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12,5 тис.грн. 

для придбання меблів та дверей в дитячо – юнацьку спортивну школу. 

7.Перенесенням планових призначень загального фонду з КПКВК 1011010 

«Дошкільна освіта» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  29,5 тис.грн. на : 



- КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання 

та водовідведення» - 14,0 тис.грн. для  оплати за спожиту воду дошкільними 

закладами освіти і  КЕКВ   2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7,0 

тис.грн. для оплати транспортних послуг по вивезенню ТПВ, 

- КПКВК  1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при 

школі),  спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 8,5 тис.грн. для  

оплати за спожиту воду загальноосвітніми закладами. 

8.Перенесенням планових призначень по загальному фонду  з КПКВК 

1011010 «Дошкільна освіта»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата»- 600,0 тис.грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 132,1 тис.грн. на КПКВК  

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»   КЕКВ 2111 

«Заробітна плата»- 600,0 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» - 132,1 тис.грн. 

9. Перенесенням планових призначень з спеціального фонду по КПКВК  

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 20,0 

тис.грн. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  - 20,0 

тис.грн. (загальний  фонд) – 20,0 тис.грн. для придбання матеріалів по 

поточному ремонту  Козачківської філії. 

10.Перенесенням планових призначень загального фонду з КПКВК 0113400 

«Інші видатки на соціальний захист населення» на  КПКВК  0118600 «Інші 

видатки»  - 1,8  тис.грн. для відшкодування коштів на  поховання 

малозабезпечених одиноких громадян. 

11.Пернесенням  планових призначень  з спеціального фонду КПКВК 

1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об"єктів» на загальний фонд КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» -   24,0 тис.грн. для придбання електрообігрівачів в 

Горбасівський ДНЗ.   

 

  

Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 


