
    

                                         
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят п’ятої (позачергової) сесії 

 

03.09.2019 р.                                      Летичів                                      №  5   
 

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   23 серпня 2019 року                  

№ 25 «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної 

ради  на 2019 рік» такі зміни: 

        1.1.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  по КПКВК 0117362 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних 

громад» (включаючи співфінансування) в  зв'язку з внесенням змін до 

переліку  проектів, що фінансуються за рахунок   субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 році , а саме : 

 -  зменшити планові призначення по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів» на 3174 грн. (капітальний ремонт частини дороги по 

вул.Зубкова Івана (від буд. № 47 до пров.Жукова в смт.Летичів Летичівського 

району Хмельницької області),  

 -  зменшити планові призначення по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об`єктів» на 66 грн. (будівництво  розвідувально – 

експлуатаційної свердловини для забезпечення господарсько – питного 

водопостачання по вул.Центральній в с.Суслівці Летичівського району 

Хмельницької області), 



 - збільшити планові призначення по КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» на  3240 грн. (реконструкцію мережі зовнішнього 

освітлення вулиць від КТП – 105 по вул. Набережній в с.Кудинка 

Летичівського району Хмельницької області). 

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

частиною.  

          3.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

          4.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                                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ  


