
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок п"ятої сесії 

 

22.12.2017 р.                                      Летичів                                            № 7  
 

 

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»,   від 30.11.2017 року № 16 «Про внесення змін до селищного бюджету 

на 2017 рік», від 06.12.2017 року № 9 «Про внесення змін до селищного 



бюджету», від 15.12.2017 року № 4  «Про внесення змін до селищного 

бюджету» такі зміни: 

          1.1. 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 286,935 тис.грн. по капітальному ремонту 

(посиленню дорожнього покриття) вул.Ю.Бурка с.Голенищево Летичівського 

району Хмельницької області (за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних 

територіальних громад по загальному фонду),  

по КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - зменшити обсяг 

планових призначень на 148,214 тис.грн., що планувався для  придбання 

транспортного засобу спеціального призначення для комунального 

госпрозрахункового підприємства “Злагода” (тракторний причіп ПТС 4)  

148,214 тис. грн.,  в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних 

територіальних громад по загальному фонду – 4,386 тис.грн. та по 

спеціальному фонду – 143,828 тис.грн., 

по КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - зменшити планові 

призначення на 71,568 тис.грн. на реконструкцію  Грушківецького  

дошкільного навчального закладу «Пролісок» (заміна даху) по вул. Ламаній, 

24/1 с.Грушківці Летичівського району, Хмельницькох області (в тому числі 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об»єднаних територіальних громад по 

спеціальному  фонду зменшити на 219,082 тис.грн. і за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об»єднаних територіальних громад  по загальному  фонду  

збільшити на 147,514 тис.грн.).  Загальний обсяг фінансування реконструкції  

Грушківецького  дошкільного навчального закладу «Пролісок» (заміна даху) 

по вул. Ламаній, 24/1 с.Грушківці Летичівського району, Хмельницькох 

області  становить 374,911 тис.грн.(за  рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об»єднаних територіальних громад  по загальному фонду). 

по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій»   збільшити планові призначення на 506,721 тис.грн. , в тому числі 

на : 

- будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення  села 

Горбасів  Летичівського району, Хмельницької області – 302,628 тис.грн. в 

тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних територіальних 

громад по загальному фонду збільшити на 83,548 тис.грн. і за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 



інфраструктури об»єднаних територіальних громад  по спеціальному фонду  

збільшити на 219,082 тис.грн.),  

-  будівництво  мережі зовнішнього освітлення вулиць від ТП – 106 по 

вул. Набережна від буд.№12 до буд.№20, вул.Горбатюка, вул. Польова та від 

ТП – 107 по вул.Набережна в с.Копитенці Летичівського району 

Хмельницької області  - 204,093 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об»єднаних територіальних громад по загальному фонду 

збільшити на 60,265 тис.грн. і за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних 

територіальних громад  по спеціальному фонду  збільшити на 143,828 

тис.грн.). 

           1.2. Перенести  планові призначення загального та спеціального 

фонду: 

      Перенести планові призначення спеціального фонду селищного бюджету 

з КПКВК 0116650  «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»   КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об"єктів» - 111,5 тис.грн. на спеціальний 

фонд по  КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання інших об"єктів) 

-  68,1 тис.грн. та на загальний фонд 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»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  12,5 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» –  2,7 тис.грн.  і КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта»  КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 19,0  тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 4,2 тис.грн., на КПКВК 0113202 «Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованність» 5,0 тис.грн. 

                Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету по КПКВК 0128600  «Інші видатки»  з КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 3,0 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата». 

               Перенести планові призначення загального фонду по КПКВК 

0117840 «Організація рятування на водах» з  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

на  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 0,8 тис.грн. 

               Перенести планові призначення 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» з КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 32,0 

тис.грн. 

              Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «137249,1», «112518,2», «24730,9»     

замінити на  «137249,1», «112561,5», «24687,6» ( додаток 3). 



 1.3. У пункті 2 цифри «112518,2», «24730,9» замінити на «112561,5», 

«24687,6»   ( (додаток 3). 

           1.4. Внести зміни до пункту 1 абзаца 4  та викласти в наступній  

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 15530,1 

тис.грн, джерелом покриття якого визначити  залишок бюджетних коштів 

спеціального фонду станом на 1.01.2017 р. в сумі 578,9 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  4676,4 тис.грн. 

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

1 цього рішення додатки 1,3,2,4,6,7 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», 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», від 30.11.2017 

року № 16 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 

06.12.2017 року № 9 «Про внесення змін до селищного бюджету», від 

15.12.2017 року № 4  «Про внесення змін до селищного бюджету»  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 22.12.2017 р. 

     «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2017 рік обумовлено : 

1.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 286,939 тис.грн. по капітальному ремонту 

(посиленню дорожнього покриття) вул.Ю.Бурка с.Голенищево Летичівського 

району Хмельницької області (за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних 

територіальних громад по загальному фонду),  

по КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - зменшити обсяг 

планових призначень на 148,214 тис.грн., що планувався для  придбання 

транспортного засобу спеціального призначення для комунального 

госпрозрахункового підприємства “Злагода” (тракторний причіп ПТС 4)  

148,214 тис. грн.,  в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних 

територіальних громад по загальному фонду – 4,386 тис.грн. та по 

спеціальному фонду – 143,828 тис.грн., 

по КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - зменшити планові 

призначення на 71,568 тис.грн. на реконструкцію  Грушківецького  

дошкільного навчального закладу «Пролісок» (заміна даху) по вул. Ламаній, 

24/1 с.Грушківці Летичівського району, Хмельницькох області (в тому числі 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об»єднаних територіальних громад по 

спеціальному  фонду зменшити на 219,082 тис.грн. і за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об»єднаних територіальних громад  по загальному  фонду  

збільшити на 147,514 тис.грн.).  Загальний обсяг фінансування реконструкції  

Грушківецького  дошкільного навчального закладу «Пролісок» (заміна даху) 

по вул. Ламаній, 24/1 с.Грушківці Летичівського району, Хмельницькох 

області  становить 374,911 тис.грн.(за  рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об»єднаних територіальних громад  по загальному фонду). 

по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій»   збільшити планові призначення на 506,721 тис.грн. , в тому числі 

на : 

- будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення  села 

Горбасів  Летичівського району, Хмельницької області – 302,628 тис.грн. в 

тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних територіальних 



громад по загальному фонду збільшити на 83,548 тис.грн. і за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об»єднаних територіальних громад  по спеціальному фонду  

збільшити на 219,082 тис.грн.),  

-  будівництво  мережі зовнішнього освітлення вулиць від ТП – 106 по 

вул. Набережна від буд.№12 до буд.№20, вул.Горбатюка, вул. Польова та від 

ТП – 107 по вул.Набережна в с.Копитенці Летичівського району 

Хмельницької області  - 204,093 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об»єднаних територіальних громад по загальному фонду 

збільшити на 60,265 тис.грн. і за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних 

територіальних громад  по спеціальному фонду  збільшити на 143,828 

тис.грн.). 

2.Перенесенням планових призначень спеціального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0116650  «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»   

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об"єктів» - 111,5 тис.грн. 

на КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій» (спеціальний фонд) - 68,1 тис.грн. для проведення 

співфінансування  будівництва  мережі зовнішнього освітлення вулиць від 

ТП – 106 по вул. Набережна від буд.№12 до буд.№20, вул.Горбатюка, вул. 

Польова та від ТП – 107 по вул.Набережна в с.Копитенці Летичівського 

району Хмельницької області, 

на КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» (загальний фонд)  КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 19,0тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4,2 тис.грн. для виплати компенсації за невикористані відпускні дні  

працівнику, що звільняється. 

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 2111 «Заробітна плата» -  12,5 тис.грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» –  2,7 тис.грн.  для оплати праці 

згідно   цивільно – правової угоди  за виконанні роботи по поточному 

ремонту Гречинецького старостату. 

на КПКВК 0113202 «Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованність» 5,0 тис.грн. на виконання заходів 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. 

3. Перенесенням планових призначень загального фонду селищного бюджету 

по КПКВК 0128600  «Інші видатки»  з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» в сумі 3,0 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата». 



4.Перенесенням планових призначень загального фонду по КПКВК 0117840 

«Організація рятування на водах» з  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на  КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 0,8 тис.грн. 

5.Перенесенням планових призначень 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» з КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 32,0 

тис.грн. 

 

 

Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 


