
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят другої сесії 

 

21.12.2018 р.                                      Летичів                                      №       
 

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»,  від 30.08.2018 р. № 22 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від  05.09.2018 р. № 

1  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 28.09.2018 

року № 21 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 

30.10.2018 року № 25 «Про внесення  змін до селищного бюджету на 2018 

рік», від 16.11.2018 року № 1 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік», від 30.11.2018 року № 29  «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік», від  13.12.2018 року № 2 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік» такі зміни: 

1.1. Перенести планові призначення видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету в 2018 році з КПКВК 0113104 «Забезпечення 

соціальними послугами  за місцем проживання громадян, які не здатні 

досамообслуговування у зв’яку з похилим віком,  хворобою, інвалідністю» з 



КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 17,1 тис.грн. на КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 17,1 тис.грн. 

  Перенести планові призначення селищного бюджету по КПКВК 1014060 

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів» з КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» (спеціальний фонд) – 8,5 тис.грн., з КЕКВ 2275 «Інші енергоносії» 

(загальний фонд) - 5,9  тис.грн. на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 

(загальний фонд) – 14,4 тис.грн. 

 Перенести планові призначення загального фонду селищного бюджету з 

КПКВК 0116030 «Благоустрій населенних пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 149,0 тис.грн. на КПКВК 0111010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 5,5 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9,5 

тис.грн., КПКВК 0119700 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620  

«Поточні трансферти  органам  державного управління інших рівнів» - 59,2 

тис.грн., КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям» - 10,0 тис.грн., КПКВК 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами  первинної медичної (медико – 

санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» – 64,8 тис.грн. 

  Перенести планові призначення загального фонду селищного бюджету з 

КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 10,1 тис.грн. на КПКВК 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами  первинної медичної (медико – 

санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 10,1 тис.грн. 

 Перенести планові призначення загального   фонду селищного бюджету   

по  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» з КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)»   

- 80,0 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 53,3 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 11,7 тис.грн. і КПКВК 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 15,0 тис.грн. 

  Перенести планові призначення  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 2275 «Оплата інших енергоносіїв»   -   ----- тис.грн. на 



КПКВК  0113242 «Інші заходи у сфері  соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» -    ----- тис.грн. 

       Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «156749,5», «131992,4», «24757,1» 

замінити на  «156749,5», «131983,9», «24748,6» ( додаток 3). 

    1.2. У пункті 2 цифри «131992,4», «24757,1»  замінити на «131983,9», 

«24748,6»    (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

20671,2 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  - 10944,7 тис.грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 9187,1 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», від 30.08.2018 р. № 

22 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від  05.09.2018 

р. № 1  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 

28.09.2018 року № 21 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 

рік»,  від 30.10.2018 року № 25 «Про внесення  змін до селищного бюджету 

на 2018 рік», від 16.11.2018 року № 1 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік», від 30.11.2018 року № 29  «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від  13.12.2018 року № 2 «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 21.12.2018 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 

рік» 
 

У зв’язку з економією бюджетних коштів внесення змін до 

селищного  бюджету на 2018 рік обумовлено : 

          

   Перенести планові призначення видаткової частини загального 

фонду селищного бюджету в 2018 році з КПКВК 0113104 

«Забезпечення соціальними послугами  за місцем проживання 

громадян, які не здатні досамообслуговування у зв’яку з похилим 

віком,  хворобою, інвалідністю» з КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 17,1 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 17,1 

тис.грн. 

  Перенести планові призначення селищного бюджету по КПКВК 

1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» з КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» (спеціальний фонд) – 8,5 

тис.грн., з КЕКВ 2275 «Інші енергоносії» (загальний фонд) - 5,9  

тис.грн. на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» (загальний фонд) – 

14,4 тис.грн. 

 Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0116030 «Благоустрій населенних пунктів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 149,0 тис.грн. на 

КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5,5 тис.грн. для 

придбання доріжок в Летичівський ДНЗ № 1, 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» - 9,5 тис.грн. для придбання матеріалів по проведенню 

поточного ремонту Летичівського НВК № 3 (ЗОШ 1-3 ст – 

дошкільний заклад), КПКВК 0119700 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» КЕКВ 2620  «Поточні трансферти  органам  державного 

управління інших рівнів» - 59,2 тис.грн. для придбання генератора в 

Летичівську ЦРЛ, КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 



трансферти підприємствам (установам, організаціям» - 10,0 тис.грн. 

на виконання заходів програми соціальної підтримки, трудової і 

медичної реабілітації  та інтеграції Летичівського районного 

товариства інвалідів 

Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України» на 2016 – 2020 роки, КПКВК 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами  первинної медичної 

(медико – санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 64,8 тис.грн.  

для виплати індексації працівникам КНП «Летичівський ЦПМСД».                                          

  Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері 

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

підприємствам (установам, організаціям)» - 10,1 тис.грн. на КПКВК 

0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами  первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 10,1 тис.грн. 

   Перенести планові призначення загального   фонду селищного 

бюджету   по  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» з КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)»   - 

80,0 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 53,3 тис.грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 11,7 тис.грн. і КПКВК 

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15,0 тис.грн. 

   Перенести планові призначення  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 2275 

«Оплата інших енергоносіїв»   -   ----- тис.грн. на КПКВК  0113242 

«Інші заходи у сфері  соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» -    ----- 

тис.грн. на виконання заходів програми Турбота для виплати 

матеріальної допомоги на оздоровлення. 

 

 

Селищний голова                                                              І.І.Тисячний 


