
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят сьомої сесії 

 

23.04.2019 р.                                      Летичів                                      №  27  
 

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

Летичівської селищної ради 

на 2019 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 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 

внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 2019 

рік», від 2 квітня 2019 року № 2  «Про внесення змін до селищного бюджету  

Летичівської селищної ради  на 2019 рік» такі зміни: 

         1.1. В 2 абзаці 1 пункту цифри «149601806», «136264991», «13336815» 

замінити на  «149728223», «136251932», «13476291» ( додаток 3). 

 1.2. В 2 абзаці 2 пункту цифри «136264991», «13336815»   замінити на   

«136251932», «13476291» 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 

10766486 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

спеціального фонду, що утворився на початок бюджетного періоду – 406144 

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

розвитку спеціального фонду  - 8343697 грн. і передачу субвенцій із  



загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 2016645 грн. 

 2.Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподіл  обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0615031 

«Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – 

юнацьких спортивних шкіл», а саме зменшити обсяг видатків загального 

фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10704 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 2355 грн. та збільшити обсяг видатків 

спеціального фонду  по КЕКВ 3110 «Придбання  обладнання і предметів  

довгострокового користування» - 13059 грн. 

3. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподіл  обсягу 

видатків загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді з  КПКВК 0112111 «Первинна  медична 

допомога  населенню, що надається  центрами первинної медичної  (медико – 

санітарної) допомоги»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 31795 грн. на КПКВК 0112152 

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2610 «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 31795 грн. 

4. За рахунок вільного  залишку коштів екологічного податку 

спеціального фонду селищного бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 

року, збільшити обсяг видатків спеціального фонду  селищного бюджету в 

2019 році  на  суму 16649 грн.  по КПКВК 0118312 «Утилізація відходів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». 

 5. За рахунок  залишку коштів   освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на  початок бюджетного періоду  

по загальному фонду збільщити обсяг бюджетних призначень видаткової 

частини спеціального фонду по головному розпоряднику - відділу освіти 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  по  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» - 83318  грн. 

 6. За рахунок  залишку коштів   освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на  початок бюджетного періоду  

по спеціальному фонду збільщити обсяг бюджетних призначень видаткової 

частини спеціального фонду по головному розпоряднику - відділу освіти 

молоді та спорту Летичівської селищної ради   по  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» - 26450 грн.   



7. Внести зміни до паспорта бюджетної програми  за КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури  

за рахунок  коштів місцевого бюджету», а саме  зменшити обсяг видатків в 

сумі 20000 грн. на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів 

транспортної інфраструктури комунальної власності  та збільшити обсяг 

видатків по забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів 

транспортної інфраструктури комунальної власності на 20000 грн. 

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

1,2,3,4,5,6,7 цього рішення додатки  2,3,7 рішення селищної ради від 21 

лютого  2019 року № 19 „Про селищний бюджет  Летичівської селищної ради  

на 2019 рік», від 2 квітня 2019 року № 2  «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. 

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

частиною.  

10.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

11.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.І.Тисячний 



 

Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 23.04.2019 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету                 

Летичівської селищної ради на 2019 рік» 
 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2019 рік обумовлено : 

1.Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  

обсягу видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради по 

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна 

робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл», а 

саме зменшити обсяг видатків загального фонду по КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 10704 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 2355 грн. та збільшити обсяг видатків спеціального фонду  

по КЕКВ 3110 «Придбання  обладнання і предметів  

довгострокового користування» - 13059 грн. для  придбання 

бензопили. 

2. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, 

зменшенням планових призначень з  КПКВК 0112111 «Первинна  

медична допомога  населенню, що надається  центрами 

первинної медичної  (медико – санітарної) допомоги»  КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 31795 грн. на КПКВК 0112152 «Інші програми та 

заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 31795 грн. 

3. За рахунок вільного  залишку коштів екологічного податку 

спеціального фонду селищного бюджету, що утворився станом на 

01.01.2019 року, збільшенням обсяг видатків спеціального фонду  

селищного бюджету в 2019 році  на  суму 16649 грн.  по КПКВК 

0118312 «Утилізація відходів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на  виконання заходів програми  забезпечення 

екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення 

відходів у населених пунктах Летичівської селищної  ради  на 2019 

рік.  

4. За рахунок  залишку коштів   освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на  початок 

бюджетного періоду  по загальному фонду збільщити обсяг 



бюджетних призначень видаткової частини спеціального фонду по 

головному розпоряднику- відділу освіти молоді та спорту 

Летичівської селищної ради  по  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» - 83318  грн. для придбання в 

Летичівський НВК № 3 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназії) овочерізки, 

картоплечистки та міксера для збивання і  в Летичівський НВК № 1 

(ЗОШ 1-3 ст. – гімназії) – міксера для збивання. 

 5. За рахунок  залишку коштів   освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на  початок 

бюджетного періоду  по спеціальному фонду збільщити обсяг 

бюджетних призначень видаткової частини спеціального фонду по 

головному розпоряднику- відділу освіти молоді та спорту 

Летичівської селищної ради   по  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» - 26450 грн. для придбання в 

Летичівський НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназії) картоплечистки.  

 

 

 

 

Селищний голова                                                            І.Тисячний 

 


