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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят третьої сесії 

 

26.07.2018 р.                                      Летичів                                            №    
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2018 рік 

 

Відповідно до розпорядження Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 06 червня  2018 року № 504/2018-р «Про збільшення обсягу 

доходів і видатків обласного бюджету на 2018 рік», 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 рішень сесій  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»,  від 28 лютого 2018 року 

№ 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік», від 29.03.2018 

року № 33 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік», від 

27.04.2018 року № 26 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 

рік», від 24.05.2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік», від 14.06.2018 року № 7 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік», від 25.06.2018 року № 42 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік» такі зміни: 

1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини 

загального фонду селищного бюджету у 2018 році на  750,0 тис.грн., в тому 

числі по КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати , тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «140616,1», «136654,7», «3961,4» 

замінити на «141366,1», «137404,7», «3961,4» (додаток 1). 

        За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету за 6 місяці 2018 року збільшити планові призначення 

видаткової частини селищного бюджету в 2018 році на 750,05 тис.грн.  по 

загальному фонду   КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного управління інших 



рівнів».  

       Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «147499,0», «125171,2», «22327,8»       

замінити на  «148249,0», «125921,2», «22327,8» ( додаток 3). 

          1.3. У пункті 2 цифри на «125171,2», «22327,8» замінити на 

«125921,2», «22327,8»     ( (додаток 3). 

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

1 цього рішення додатки 1,2,3,4,6,7 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», від 28 

лютого 2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  

рік», від 29.03.2018 року № 33 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018  рік», від 27.04.2018 року № 26 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік»,  від 24.05.2018 року № 28 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від 14.06.2018 року № 7 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 25.06.2018 року № 42 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» викласти у редакції 

відповідно до додатків 1,2,3,4,5,6,7 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  проекту рішення сесії селищної ради від 

26.07.2018 р. «Про внесення змін до селищного бюджету  

                                      на 2018 рік» 
 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2018 рік обумовлено : 

1.Збільшенням планових призначень дохідної частини загального 

фонду селищного бюджету у 2018 році на 750,0 тис.грн. по КДК 

11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати». 

    2.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини 

загального фонду селищного бюджету в сумі  750,0 тис.грн. на 

фінансування видатків по загальному а саме по         КПКВК 

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» надання іншої 

субвенції районному бюджету для проведення капітального   

ремонту приміщення  Летичівського ЦНАП. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              І.І.Тисячний 

 


