
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят п’ятої сесії 

 

30.08.2018 р.                                      Летичів                                            №  22 
 

 

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 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», від 26.07.2018 року  № 25 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 09.08.2018 року № 4 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», такі зміни: 

1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду селищного бюджету в 2018 році на 1639,7  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» -  41,6 тис.грн., КДК 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами» - 48,0 тис.грн.,    КДК 11010400 «Податок 

на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата» - 160,0 тис.грн,   КДК 14040000  

«Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів» - 50,0 тис.грн., КДК 18010200 «Податок на 



нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості» - 94,8 тис.грн., КДК 

18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості» - 22,7 тис.грн., КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості»  - 140,0 тис.грн., КДК 18010500 

«Земельний податок з юридичних осіб» - 35,0 тис.грн., КДК 18010600 

«Орендна плата з юридичних осіб» - 280,0 тис.грн., КДК 18010900 «Орендна 

плата з фізичних осіб» - 590,0 тис.грн., КДК 21050000 «Плата за розміщення 

тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» - 110,0 тис.грн., КДК 21081500 

«Інші надходження» - 31,0 тис.грн., КДК 24060300 «Інші надходження» - 36,6 

тис.грн., тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «144202,5», «140241,1», «3961,4  

замінити на «145842,2», «141880,8», «3961,4» (додаток 1). 

 

  За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету за 7 місяців 2018 року збільшити планові призначення видаткової 

частини  селищного бюджету в 2018 році на 1639,7 тис.грн., в тому числі: 

по загальному фонду  селищного бюджету на 1148,7 тис.грн., а саме по 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 

«Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» -  

35,0  тис.грн., КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я» КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам 

(установам, організаціям)» - 32,0 тис.грн.  КПКВК 0113242  «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню»- 100,0 тис.грн., КПКВК 0117110 «Реалізація програм в 

галузі сільського господарства» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»- 21,0 

тис.грн., КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм  соціально – економічного та культурного 

розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного 

управління інших рівнів» - 12,0 тис.грн., КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою  населенних пунктів» - 107,5 тис.грн., (КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 2,5 тис.грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 105,0 тис.грн.), КПКВК 0117130 «Здійснення заходів з  

землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 11,2 тис.грн.,   

КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими) – 16,1 тис.грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 13,2 тис.грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2,9 тис.грн.),  КПКВК 1014060 

«Забезпечення діяльності палаців і будинків   культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших  клубних закладів» - 171,8 тис.грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» – 131,7 тис.грн., КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» – 32,9 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 7,2 

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» - 213,1 тис.грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» -  200,6 тис.грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 12,5 тис.грн.), КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного управління 

інших рівнів» -  422,1  тис.грн., КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6,9 тис.грн. 

- по спеціальному фонду  селищного бюджету на 491,0 тис.грн., а саме по            

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населенних пунктів» КЕКВ 3110  

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 200,1 

тис.грн.,  КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» КЕКВ 3110  

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 178,4 

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» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 93,1 тис.грн., КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 19,4 тис.грн. 

          Збільшити планові призначення спеціального фонду селищного 

бюджету в 2018 році за рахунок  залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного період по загальному фонду на  КПКВК 0611020 «Надання 

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

школою – дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110  «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» (спеціальний фонд) –
17,5 тис.грн.  

              Перенести  планових призначень  загального фонду селищного 

бюджету по  КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» з КЕКВ 2240 

«Оплата послуг(крім комунальних)» - 68,9 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата»  - 43,4 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 6,6 

тис.грн. та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 18,9 

тис.грн.   

               Перенести  планових призначень  селищного бюджету по  КПКВК 

0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» (загальний фонд) на КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» (спеціальний фонд) – 

7,9 тис.грн. 

               Перенести  планових призначень  загального фонду селищного 

бюджету з 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 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 



інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

1,6 тис.грн. 

              Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «151124,1», «127638,9», «23485,2» 

замінити на  «152781,2», «128779,6», «24001,6» ( додаток 3). 

    1.3. У пункті 2 цифри «127638,9», «23485,2» замінити на «128779,6», 

«24001,6»     ( (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

20040,2 тис.грн, джерелом покриття якого визначити  залишок бюджетних 

коштів спеціального фонду станом на 1.01.2018 р. в сумі 539,5 тис. грн., 

передачу  коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету  

розвитку спеціального фонду  - 11711,6 тис.грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 7789,1 тис.грн. 

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

1 цього рішення додатки 1,2,3,4,5,6,7 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», № 25 «Про внесення змін 

до селищного бюджету на 2018 рік», від 09.08.2018 року № 4 «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  рішення сесії селищної ради від 30.08.2018 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 1639,7 тис.грн., в тому 

числі:  

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати» -  41,6 тис.грн., 

КДК 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами» - 48,0 тис.грн., 

   КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата» - 160,0 тис.грн, 

  КДК 14040000  «Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» - 50,0 

тис.грн., 

КДК 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості» - 94,8 тис.грн., 

КДК 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості» - 22,7 тис.грн., 

КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості»  - 140,0 тис.грн. 

КДК 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» - 35,0 

тис.грн. 

КДК 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 280,0 тис.грн., 

КДК 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 590,0 тис.грн., 

КДК 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів» - 110,0 тис.грн.,  

КДК 21081500 «Інші надходження» - 31,0 тис.грн., 

КДК 24060300 «Інші надходження» - 36,6 тис.грн., 



           

        2.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини 

загального фонду селищного бюджету в сумі  1639,7 тис.грн. на 

фінансування видатків по загальному та спеціальному фонду, а 

саме: 

        КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної медичної (медико – 

санітарної) допомоги» -  35,0  тис.грн., а саме: 

- на закупівлю туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики 

– 25,0 тис.грн., 

- оснащення кабінету сімейного лікаря – 10,0 тис.грн., 

         КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я» - 32,0 тис.грн. на  виконання заходів програми 

покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують 

гемодіалізу, 

         КПКВК 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»- 100,0 тис.грн. на виконання заходів 

програми «Турбота», в тому числі для надання одноразової 

матеріальної допомоги на вирішення соціально – побутових потреб 

для сімей воїнів, які загинули під час виконання службового 

завдання в зоні АТО 80,0 тис.грн.  і для надання матеріальної 

допомоги  на лікування - 20,0 тис.грн., 

         КПКВК 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського 

господарства» - 21,0 тис.грн.  на виконання заходів програми 

підтримки  сільськогосподарських товаровиробників на території 

Летичівської селищної ради на 2017 – 2018 роки, 

КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм  соціально – 

економічного та культурного розвитку регіонів» - 12,0 тис.грн. 

на  виконання заходів комплексної програми мобілізації зусиль 

Летичівської селищної ради та Летичівського відділення Красилівської 

об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Хмельницькій області 

щодо організації сервісного обслуговування платників податків, створення 

комфортних умов платникам податків та належного їх обслуговування на 

2017-2019 роки, 

          КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населенних 

пунктів» -   107,5 тис.грн., а саме: 

-  придбання матеріалів для поточного ремонту каплички на 

кладовищі Щедрови – 2,5 тис.грн., 

- оплати послуг по зрізці дерев –60,0 тис.грн., 

- оплата послуг по ремонту та очистці криниць – 45,0 тис.грн. 



         КПКВК 0117130 «Здійснення заходів з  землеустрою» - 11,2 

тис.грн. на виконання заходів програми здійснення землеустрою на 

території Летичівської селищної ради на 2018-2019 роки для 

оплати послуг по розробці проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для створення громадського пасовища 

с.Антонівка, 

        КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 

16,1 тис.грн. для виплати заробітної плати з нарахуваннями в 

зв’язку із внесенням змін до штатного розпису (0,5 ставки 

викладача класу гітари і  0,5 ставки викладача по класу дерев’яних 

духових інструментів) 

       КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків   культури, клубів, центрів дозвілля та інших  

клубних закладів»-    для придбання матеріалів на проведення 

поточного ремонту БК с.Гречинці – 110,2 тис.грн. та  виплати 

заробітної плати з нарахуваннями – 40,1 тис.грн., 

       КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 26,3 

тис.грн. для придбання 2 ноутбуків та телевізора  в Летичівський 

ДНЗ № 4 «Дзвіночок» та Летичівський ДНЗ № 2 «Веселка», 

       КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – 

дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 156,2 тис.грн., в 

тому числі : 

- придбання  штучної трави для Гречинецького НВК – 89,2 

тис.грн., 

- для придбання автокрісел дитячих для перевезення дітей в 

дитячий садочок смт.Летичів – 50,0 тис.грн., 

- придбання жалюзів в Новокостянтинівську ЗОШ 1-3 ст. – 17,0 

тис.грн. 

        КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

надання іншої субвенції районному бюджету в сумі 422,1  тис.грн., 

в тому числі: 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

Летичівської ЦРЛ –  135,0  тис.грн., 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

районної ради – 64,5 тис.грн., 

- для оплати послуг по проведенню поточного ремонту 

хірургічного відділення Летичівської ЦРЛ – 118,6 тис.грн., 



- для виплати компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям 

громадян на міських та приміських маршрутах – 100,0 тис.грн., 

- на виконання заходів програми соціального захисту дітей в 

Летичівському районі на 2016-2020 роки, затвердженної 

рішенням сесії районної ради – 4,0 тис.грн. 

           На виконання програми бюджетування за участі 

громадськості (бюджет участі) Летичівської селищної ради на 

2018-2020 роки для реалізації проектів – 550,0 тис.грн., в тому 

числі: 

по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населенних 

пунктів»    - 200,082 тис.грн., а саме для облаштування  

спортивного майданчика  для жителів  села Голенищево – 

160,924 тис.грн. і  спортивно - ігровий комплекс в с.Майдан – 

Голенищівський – 39,158 тис.грн., 

по  КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків   культури, клубів, центрів дозвілля та інших  

клубних закладів»  для організації центру дозвілля в 

Голенищівському будинку культури - 199,918 тис.грн. , 

по  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – 

дитячим садком, інтернернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» для оформлення дитячої телестудії  в 

Летичівському НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназії» - 150,0 тис.грн. 

3. Спрямуванням    залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного період по загальному фонду на  КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» (спеціальний фонд) –17,5 

тис.грн., в тому числі придбання морозильної камери – 9,2 тис.грн. 

і холодильника – 8,3 тис.грн. для Голенищівської ЗОШ 1-3 ст. 

4. Перенесенням  планових призначень  загального фонду 

селищного бюджету по  КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності 

палаців і будинків   культури, клубів, центрів дозвілля та інших  

клубних закладів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім 

комунальних)» - 68,9 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 

43,4 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 6,6 

тис.грн. та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та 

інвентар» - 18,9 тис.грн. для виплати заробітної плати за виконанні 



роботи  по поточному ремонту покрівлі БК с.Козачки і поточного 

ремонту СК с.Рудня. 

 5.Перенести  планових призначень  селищного бюджету по  

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (загальний фонд) 

на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» (спеціальний фонд) – 7,9 тис.грн. 

 6.Перенести  планових призначень  загального фонду селищного 

бюджету з 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 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на  

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – 

дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1,6 тис.грн. 

 

 

 

Селищний голова                                                              І.І.Тисячний 

 


