ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
VІІ скликання
Сорок сьомої сесії
28.02.2018 р.

Летичів

№ 28

Про внесення змін до
селищного бюджету на 2018 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 22 грудня 2017 року №31 „Про
селищний бюджет на 2018 рік”, від 25 січня 2018 року № 35 «Про
внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» такі зміни:
1.1. За рахунок вільного залишку коштів загального та спеціального фонду

збільшити планові призначення 2018 року по загальному та спеціальному
фонду на суму 3461,4 тис.грн., а саме по КПКВК 1011100 «Надання
спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,
хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» - 4,7 тис.грн.,
КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 72,2 тис.грн., КПКВК
0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико – санітарної ) допомоги» - 148,5 тис.грн.,
КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку
регіонів» – 15,0 тис.грн., КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності
водопровідно – каналізаційного господарства» - 563,6 тис.грн., КПКВК
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 389,5 тис.грн.,
КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 480,1 тис.грн.,
КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 32 тис.грн., КПКВК
0611010 «Надання дошкільної освіти» - 287,1 тис.грн., КПКВК 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» -1060,1
тис.грн., КПКВК 0118312 «Утилізація відходів» - 17,7 тис.грн.
1.2.Перенести планові призначення спеціального фонду селищного
бюджету з КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональтних)
програм» (спеціальний фонд бюджет розвитку) (спеціальний фонд)- 110,0
тис.грн. на КПКВК 0110150 «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 3110 «Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування» – 42,7 тис.грн. і на КПКВК
0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико – санітарної ) допомоги» - 67,3 тис.грн.
Тобто в 2 абзаці 1 пункту цифри «123553,9», «115016,9», «8537,0»
замінити на «127015,3», «116710,1», «10305,2» ( додаток 3).
1.3. У пункті 2 цифри «115016,9», «8537,0» замінити на «116710,1»,
«10305,2» ( (додаток 3).
1.4. Внести зміни до пункту 1 абзаца 4 та викласти в наступній
редакції:
- встановити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 8017,2
тис.грн, джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду - 6249,0 тис.грн., залишок
бюджетних коштів спеціального фонду станом на 1.01.2018 р. в сумі 17,7 тис.
грн., передачу залишку коштів загального фонду станом на 1.01.2018 року до
бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1750,5 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 22 грудня
2017 року №31 „Про селищний бюджет на 2018 рік”, від 25 січня 2018 року
№ 35 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» викласти у
редакції відповідно до додатків 1,2,3,6,7 до даного рішення.
3.Додатки
частиною.

1,2,3,4,5,6,7

до цього рішення є його невід`ємною

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

