
     

                                          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят першої  сесії 

 

21.06.2019 р.                                      Летичів                                      № 24    
 

Про внесення змін до селищного 

бюджету Летичівської селищної ради на 

2019 рік 

 

Відповідно  до   ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України,   керуючись 

пунктом 23 частини 1 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   7 червня 2019 року № 5  

«Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 

2019 рік» такі зміни: 

         1.1. В 1 абзаці цифри «145810844», «143101039», «2709805»  замінити 

відповідно на  цифри  «145960834», «143101039», «2859795». 

         1.2. В 2 абзаці 1 пункту цифри «151165685», «137429733», «13735952» 

замінити відповідно  на  цифри «151315675», «137404283», «13911392» 

(додаток 3). 

 1.3. В 2 абзаці 2 пункту цифри «137429733», «13735952»   замінити 

відповідно на  цифри «137404283», «13911392» у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3  до цього 

рішення. 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

11051597 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  - 8617808 грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 2027645 грн. 



2. Збільшити загальний обсяг доходів спеціального фонду селищного 

бюджету в 2019 році  на 149990 грн. по КДК 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету». 

3.Збільшити загальний обсяг  видатків  селищного бюджету 

спеціального фонду в 2019 році   за рахунок  збільшення дохідної частини    

спеціального фонду селищного бюджету в 2019 році на суму 149990 грн. по  

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» для фінансування 

мікропроекту, фінансування якого буде здійснюватися за рахунок субвенції з 

обласного бюджету, а саме  будівництво нової лінії освітлення в 

центральному  парку смт.Летичів. 

4. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподіл   обсягу 

видатків спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  

- Летичівській селищній раді, а саме зменшити планові призначення по 

КПКВК 0117350 «Розроблення  схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не  віднесені до заходів розвитку» - 10000 

грн. і збільшити планові призначення по  КПКВК 0117650 «Проведення 

експертної грошової оцінки  земельної ділянки чи права на неї» КЕКВ 2281 

«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм» - 10000 грн. 

5. 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, а саме зменшити планові призначення 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»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 38957 грн. та збільшити планові призначення  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»   КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 8837 грн.    і по  КПКВК 

0118120 «Заходи з організації рятування на водах»  КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 30120 грн.  Зменшити планові призначення по 

0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» - 16000 грн. та збільшити планові призначення по 

КПКВК  0113242 «Інші заходи у сфері соціального  захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ  2730 «Інші виплати населенню» - 16000 грн.   

6. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподіл   обсягу 

видатків спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  

- Летичівській селищній раді, а саме зменшити планові призначення по 

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопопровідно – каналізаційного 



господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання ) інших 

об’єктів» - 5000 грн. на  КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 

населенних пунктів» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання ) 

інших об’єктів» - 5000 грн.   

7. 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 планові призначення загального фонду по 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 25450 грн. та  збільшити планові 

призначення   спеціального фонду по КПКВК 0117330 «Будівництво інших 

об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання ) інших об’єктів» - 25450 

грн. 

8. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподіл   обсягу 

видатків  загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради, а саме 

зменшити планові призначення  по КПКВК 0611010   «Надання дошкільної 

освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  - 30685 грн. та збільшити 

планові призначення по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим 

садком,  інтернатом при школі),  спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання  та 

інвентар» -  30685 грн.  

9. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподіл   обсягу 

видатків  загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

відділу освіти,  молоді та спорту  Летичівської селищної ради  по КПКВК 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», а саме 

зменшити планові призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

35000 грн. та збільшити  планові призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання  та інвентар» - 35000 грн. 

10. Внести зміни в додаток 6 рішення сесії «Розподіл коштів бюджету 

розвитку Летичівського селищного бюджету у 2019 році» щодо зміни обсягу 

видатків бюджету розвитку по капітальному ремонту доріг комунальної 

власності відповідно проведенних експертиз  проектно – кошторисних 

документацій. 

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

пункту 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 цього рішення додатки  1,2,3,5,6,7 рішення 

селищної ради  від  7 червня 2019 року № 5  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. 



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

частиною.  

13. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

14. 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 21.06.2019 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської селищної 

ради на 2019 рік» 

 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2019 рік обумовлено : 

1.Збільшенням планових призначень дохідної частини спеціального фонду 

селищного бюджету у 2019 році на 149990 грн. по КДК 41053900 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету».         

    2. Збільшенням обсягу видаткової частини   спеціального фонду 

селищного бюджету в 2019 році на суму 149990 грн. по  КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою населенних пунктів» для фінансування 

мікропроекту, фінансування якого буде здійснюватися за рахунок субвенції з 

обласного бюджету, а саме  будівництво нової лінії освітлення в 

центральному  парку смт.Летичів. 

    3. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  

- Летичівській селищній раді, а саме зменшити планові призначення по 

КПКВК 0117350 «Розроблення  схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не  віднесені до заходів розвитку» - 10000 

грн. та збільшити планові призначення по  КПКВК 0117650 «Проведення 

експертної грошової оцінки  земельної ділянки чи права на неї» КЕКВ 2281 

«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм» - 10000 грн. для оплати експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

    4. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

Летичівській селищній раді, а саме зменшити планові призначення 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»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 38957 грн. та збільшити планові призначення  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»   КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 8837 грн. для   плати за 

одержання сертифікату про готовність об’єкта до експлуатації по 

будівництву лінії електропередач для вуличного освітлення с.Марківці  і по  

КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах»  КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 30120 грн. для оплати послуг 

цілодобового чергування рятувальників та аварійно – рятувального 

обслуговування місця масового відпочинку на воді.  Зменшити планові 

призначення по 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського 

господарства» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 16000 грн. та 



збільшити планові призначення по КПКВК  0113242 «Інші заходи у сфері 

соціального  захисту і соціального забезпечення» КЕКВ  2730 «Інші виплати 

населенню» - 16000 грн. на виконання заходів програми «Турбота» для 

виплати матеріальної допомоги на оздоровлення. 

5. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  

- Летичівській селищній раді, а саме зменшити планові призначення по 

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності  водопопровідно – 

каналізаційного господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання ) інших об’єктів» - 5000 грн. на  КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою населенних пунктів» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання ) інших об’єктів» - 5000 грн. для проведення експертизи  

проектно – кошторисної документації на будівництво   лінії електропередач 

вуличного освітлення с.Кудинка. 

6. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків  по головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській 

селищній раді, а саме зменшити планові призначення загального фонду з 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 25450 грн. та  збільшити планові 

призначення по КПКВК 0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та 

виробничої інфраструктури комунальної власності» КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання ) інших об’єктів» - 25450 грн. 

7. 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, а саме зменшити планові 

призначення  по КПКВК 0611010   «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування»  - 30685 грн. та збільшити планові призначення по 

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при 

школі),  спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар» -  30685 грн. 

8. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу   обсягу 

видатків  загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

відділу освіти,  молоді та спорту  Летичівської селищної ради  по КПКВК 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», а саме 

зменшити планові призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

35000 грн. та збільшити  планові призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання  та інвентар» - 35000 грн. для придбання фарби по 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

Селищний голова                                                            І.Тисячний 

 



 

 

 

 

 

 

 


