
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок третьої  сесії 

 

06.12.2017 р.                                      Летичів                                            №9   
 

 

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» такі зміни: 



         1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду у 2017 році на   на  2172,2 тис.грн. по КДК 11010100 «Податок на 

доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими  агентами» - 435,5 

тис.грн., КДК18050300 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 150,0 тис.грн., 

КДК18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» - 200,0 

тис.грн.,  КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  

України підакцизну продукцію» 14031900«Пальне» -  752,9 тис.грн.,  КДК 

14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції)» 14021900 «Пальне» – 633,8 тис.грн.  Зменшити планові дохідної 

частини загального фонду у 2017 році на  416,4  тис.грн. по КДК 14000000  

«Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів». 

               Тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «125440,9», «116283,4», «9157,5»    

замінити на  «127101,7», «117944,2», «9157,5» (додаток 1). 

    1.2 Збільшити обсяг видатків  загального та спеціального фонду   

селищного бюджету в 2017 році на 1755,8 тис.грн. по КПКВК 0112180 

«Первинна медична допомога населенню» - 16,2 тис.грн.,  КПКВК 2414090 

«Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» 27,5 

тис.грн.,   КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» - 2,9 тис.грн.,   

КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - 75,2 тис.грн.,  КПКВК 

0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» - 8,1 тис.грн.,   

КПКВК 0118600 «Інші видатки» - 45,2 тис.грн.,   КПКВК 0118800 «Інші 

субвенції» –107,3 тис.грн.,   КПКВК 0116430 «Розробка схем та проектних 

рішень  масового  застосування» - 82,0 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» – 489,6 тис.грн.,  КПКВК 0118370 «Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного та  культурного розвитку регіонів» - 30,0 тис.грн., КПКВК  

10111190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» - 11,0 тис.грн.,  

КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування» - 18,9 тис.грн.,  КПКВК 1011090 «Надання позашкільної  

освіти позашкільними навчавльними  закладами освіти, заходи із 

позашкільної  роботи з дітьми» - 88,9 тис.грн.,  КПКВК  1011020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 311,5 тис.грн.,   КПКВК 

1011010 «Дошкільна освіта» - 61,5 тис.грн.,  КПКВК 0116310 «Реалізація 

заходів щодо  інвестиційного розвитку  території» - 285,0 тис.грн., КПКВК 

0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» -  95,0 тис.грн. 

 



        Перенести планові призначень  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» (спеціальний фонд) – 30,3 тис.грн. 

на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»(загальний 

фонд)  - 30,3 тис.грн.   

        Перенести  планові призначення загального фонду з КПКВК 2414060 

«Бібліотеки» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10,8 тис.грн. і КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» - 2,3 тис.грн.  на КПКВК 2414090 «Палаци 

і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 10,8 тис.грн. і КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» - 2,3 тис.грн.  

        Перенести планові призначення по  КПКВК 0113104 «Забезпечення 

соціальними послугами  за місцем проживання громадян, які не здатні  до 

самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» з 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 1,2 тис.грн., з КЕКВ 2273  

«Оплата електроенергії» - 8,5 тис.грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 

0,4 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7,7 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 1,6 тис.грн. 

       Спрямувати залишки коштів  освітньої субвенції місцевим бюджетам, 

що утворилася станом на  01.01.2017 року на КПКВК  1011020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 13,2 тис.грн.   

                Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «137085,8», «110996,9», «26088,9»   

замінити на  «138841,6», «111876,3», «26965,3» ( додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри  «110996,9», «26088,9» замінити на 

«111876,3», «26965,3» ( (додаток 3). 

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

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 17777,5 

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  6937,1 тис.грн. 

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

1 цього рішення додатки 1,3,3,6,7 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», 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»  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 06.12.2017 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  2172,2 тис.грн., в тому числі: 

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими 340,5 тис.грн. 

КДК18050300 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 150,0 тис.грн., 

КДК18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» - 200,0 

тис.грн.,  

КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  України 

підакцизну продукцію» 14031900«Пальне» -  752,9 тис.грн. 

 КДК 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» – 633,8 тис.грн. 

Зменшити планові дохідної частини загального фонду у 2017 році на  416,4  

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

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів». 

2.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини загального 

фонду за 11 місяців 2017 року на фінансування видатків загального та 

спеціального фонду селищного бюджету в сумі 1755,8 тис.грн.: 

По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 16,2 

тис.грн., а саме: 

- на оплату послуг по проведенню електротехнічних вимірювань – 2,2 

тис.грн., 

- для відшкодування лікарських  засобів по пільгових та безкоштовних 

рецептах -  8,0 тис.грн., 

- для виплати відряджень працівникам закладу ЦПМСД – 2,0 тис.грн. 

- придбання носіїв  ключової інформації  для зберігання електронного  

цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування програмно – 

технічного комплексу «Клієнт –Казначейство» – 4,0 тис.грн. 

По КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» 27,5 тис.грн. для придбання  дитячих українських 

танцювальних костюмів дл учасників  хореографічного колективу «Нові 

зірки» Летичівського будинку культури.   

По КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» - 2,9 тис.грн.  для 

придбання костюмів Діда Мороза і Снігурочки, 

По КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - 75,2 тис.грн.: 



- придбання двох снігозбиральних машин – 45,1 тис.грн., 

- для придбання двох автобусних зупинок (с.Гречинці та вул.Володимира 

Великого  смт.Летичів) – 30,1 тис.грн., 

По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» - 8,1 

тис.грн. для виготовлення проектно- кошторисної документації та оплати 

експертизи  на проведення капітального  ремонту тротуару по 

вул.Кармалюка смт.Летичів, 

По КПКВК 0118600 «Інші видатки» - 45,2 тис.грн. для  придбання 

новорічних гірлянд, метеоритного дощу і  огорожі до ялинки,  

По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» надання іншої субвенції районному 

бюджету –107,3 тис.грн. на :  

- для проведення виплати  компенсації  фізичним особам, які надають 

соціальні послуги – 0,3 тис.грн., 

- для проведення виплати  компенсації за пільговий проїзд на міських та 

приміських маршрутах – 45,0 тис.грн., 

- на виконання заходів «Програми соціальної підтримки громадян 

Летичівського району  на 2016-2020 роки за принципом «єдиного вікна» та 

«мобільного соціального офісу»  - 2,0  тис.грн., 

- для оплати за придбані бланки медичної документації Летичівською ЦРЛ – 

35,0 тис.грн. та придбання медикаментів для надання невідкладної допомоги 

– 25,0 тис.грн., 

По КПКВК 0116430 «Розробка схем та проектних рішень  масового  

застосування» - 82,0 тис.грн. на виконання заходів програми забезпечення 

містобудівною документацією , 

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» – 489,6 тис.грн., а саме : 

-  для придбання матеріалів та проведення монтажних  робіт по підключенню 

до електроенергії приміщення старостату в с.Майдан – Вербецький – 2,9 

тис.грн. 

- для проведення поточного ремонту кабінету секретаря селищної ради – 34,4 

тис.грн., 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями, а саме матеріальної 

допомоги на вирішення соціально- побутових питань, преміювання до дня 

працівників місцевого самоврядування   - 452,3 тис.грн. 

По КПКВК 0118370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного та  культурного розвитку 

регіонів» - 30,0 тис.грн.: 



 - на виконання заходів комплексної програми профілактики правопорушень 

та боротьби зі злочинністю на території Летичівської селищної ради 

Хмельницької області на 2016-2020  роки    - 10,0 тис.грн., 

- на виконання програми  покращення координації та повсякденної  

(оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського 

порядку на території Летичівської селищної ради  на 2016 – 2020 роки – 20,0 

тис.грн., 

По КПКВК  10111190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» - 

11,0 тис.грн.: 

- для придбання ноутбука заступнику головного бухгалтера – 9,0 тис.грн., 

- для проведення оплати за програму МЕDOK – 2,0 тис.грн., 

По КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування» - 18,9 тис.грн.  

- для придбання жалюзів та доріжки в кабінет спеціалістів відділу освіти – 

5,7 тис.грн., 

- для оплати робіт з розробки веб – сайту  відділу освіти, молоді і спорту 

Летичівської селищної ради – 13,2 тис.грн., 

По КПКВК 1011090 «Надання позашкільної  освіти позашкільними 

навчавльними  закладами освіти, заходи із позашкільної  роботи з дітьми» - 

88,9 тис.грн.: 

- для придбання комп"ютерної техніки – 83,3 тис.грн., 

- для придбання колонок та блоку безперебійного живлення – 5,6 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» - 

311,5 тис.грн. : 

- придбання принтера, катриджа та класних дощок в Летичівський НВК № 3 

(ЗОШ 1-3 ст. дошкільний заклад) – 11,0 тис.грн. та оплати  заробітної плати з 

нарахуваннями за виконанні роботи  по укладанню плитки  - 5,0 тис.грн., 

- придбання 2-х ноутбуків (6-Б та 8-А клас) - 16,6 тис.грн. та плазмового 

телевізора в 1-Б клас Летичівського НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназія» – 18,9 

тис.грн., 

- придбання електром"ясорубки в Новокостянтинівську ЗОШ 1-3 ст. – 7,5 

тис.грн., 

- для виготовлення проектно – кошторисної документації  по реконструкції  

корпусів Летичівського НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. – ліцей» в рамках проекту 

«Нова українська школа» - 252,5 тис.грн., 

По КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - 61,5 тис.грн., в тому числі : 

-  придбання новорічних подарунків  для  вихованців дошкільних  

навчальних  закладів – 43,7 тис.грн., 



-  придбання будівельних матеріалів  - 9,9 тис.грн. в Сусловецький ДНЗ, 

-  придбання пилососа в Вербецький ДНЗ – 7,9 тис.грн., 

По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного розвитку  

території» - 285,0 тис.грн. для будівництва вуличного освітлення 

с.Копитенці. 

КПКВК 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» -  95,0 

тис.грн. для надання матеріальної допомоги  будинкам сімейного типу та 

прийомним сім"ям. 

3. Перенесенням планових призначень  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» (спеціальний фонд) – 

30,3 тис.грн. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар»(загальний фонд)  - 30,3 тис.грн.  для придбання матеріалів  на 

ремонт котельні в Летичівський НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст.- гімназія». 

4.Перенесенням планових призначень загального фонду з КПКВК 2414060 

«Бібліотеки» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10,8 тис.грн. і КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» - 2,3 тис.грн.  на КПКВК 2414090 «Палаци 

і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 10,8 тис.грн. і КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» - 2,3 тис.грн. для виплати індексації та заробітної  плати 

відповіднодоговору ЦПХ за проведення новорічного святкування. 

5.Перенести планові призначення по  КПКВК 0113104 «Забезпечення 

соціальними послугами  за місцем проживання громадян, які не здатні  до 

самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» з 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 1,2 тис.грн., з КЕКВ 2273  

«Оплата електроенергії» - 8,5 тис.грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 

0,4 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7,7 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 1,6 тис.грн. 

6.Спрямуванням залишку освітньої субвенції місцевим бюджетам, що 

утворилася станом на  01.01.2017 року відповідно до розпорядження  голови 

хмельницької  ОДА № 557/2016 від 05.12.2016 р на КПКВК  1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 13,2 тис.грн.  

для придбання принтера  та акустичної системи  в Летичівський НВК № 1 

«ЗОШ 1-3 ст. – ліцей». 

 

 

Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 

 


