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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят шостої (позачергової) сесії 

 

02.04.2019 р.                                      Летичів                                      №  2    
 

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

Летичівської селищної ради 

на 2019 рік 

 

Відповідно  до листа Хмельницької обласної ради № 572/01-15 від 

25.03.2019 року,   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 сесії  селищної ради від 21 грудня  2018 року №39 

„Про селищний бюджет  Летичівської селищної ради  на 2019 рік», від 21 

лютого 2019 року №19 «Про внесення змін до селищного бюджету 

Летичівської селищної ради на 2019 рік», від 21 березня 2019 року № 23 „Про 

селищний бюджет  Летичівської селищної ради  на 2019 рік» такі зміни: 

         1.1. В 2 абзаці 1 пункту цифри «149601806», «136299991», «13301815» 

замінити на  «149601806», «1362264991», «13336815» ( додаток 3). 

 1.2. В 2 абзаці 2 пункту цифри «136299991», «13301815» замінити на   

«1362264991», «13336815»  у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком  3  до цього рішення. 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

10627010 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

спеціального фонду, що утворився на початок бюджетного періоду – 363045 

грн.,   передачу  коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету  

розвитку спеціального фонду  - 8365638 грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 1898327 грн. 



 2.Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподіл  обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді, а саме зменшити обсяг видатків  загального фонду в сумі 

35000 грн. за КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 28700 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці»  - 6300 грн. (за рахунок економії бюджетних коштів), 

зменшити обсяг видатків спеціального фонду за КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація  інших об’єктів»  - 100000 грн.   та 

збільшити обсяг  видатків спеціального фонду за  КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою  населених пунктів» КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів»  - 135000 грн. для співфінансування 

мікропроекту «Будівництво нової лінії освітлення в центральному  парку 

смт.Летичів».  

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

1,2 цього рішення додатки  2,3,7 рішення селищної ради від 21 лютого  2019 

року № 19 „Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської селищної 

ради на 2019 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатків 

1,2,3,4,5,6,7 до даного рішення. 

4.Додатки  1,2,3,4,5,6,7  до цього рішення є його невід`ємною 

частиною.  

5.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та соціально 

– економічного розвитку (Самолюк М.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                 І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


