
      

                                         
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Одинадцятої  сесії 

 

___.05.2021 р.                                   Летичів                                                №    

     

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

територіадьної громади 

Летичівської селищної ради 

на 2021 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 зміни до рішення сесії  селищної ради від 24 грудня 2020 року 

№ 51 «Про селищний бюджет територіальної громади Летичівської селищної 

ради на 2021 рік» зі змінами внесеними  27 квітня  2021 року № 5 «Про 

внесення змін до селищного бюджету територіальної громади Летичівської 

селищної ради  на 2021 рік» такі зміни: 

1.1. В пункті 1  абзаца 2  цифри «171639999», «161254829», «10385170» 

замінити відповідно на цифри «171639999», «161254829», «10385170» 

(додаток 3). 

1.2.Внести зміни до пункту 1 абзаца 4 та зменшити дефіцит 

спеціального фонду на суму 10000 гривень і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

5896647 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів із 

загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.4.Внести зміни до пункту 5 та цифру «11254133» замінити на 

«11264133» і викласти в наступній редакції: 

- затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 11264133 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

     

Автор проєкту: 

Начальник відділу фінансів 

Людмила СМАГЛЮК 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


2.Здійснити перерозподіл обсягу асигнувань видаткової частини   

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

Летичівській селищній раді: 

2.1.По КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 22651 

грн. та збільшити обсяг асигнувань спеціального фонду по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 21651 

грн. 

2.2.Зменшити обсяг асигнувань спеціального фонду за КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об`єктів» - 28000 грн. та збільшити обсяг асигнувань спеціального 

фонду за 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»  

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 18000 грн. і збільшити обсяг асигнувань загального фонду за 

КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 грн. 

2.3.Зменшити обсяг асигнувань за 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»  - 887885 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 727774 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 160111 

грн.) та збільшити обсяг асигнувань по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради – 

656170 грн. за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -   537844 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 118326 грн.)  та по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної 

ради – 231715 грн. за КПКВК  1010160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 189930  грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 41785 грн.) 

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

пункту 1,2  цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7  від 27 квітня  2021 року № 5 

«Про внесення змін до селищного бюджету територіальної громади 

Летичівської селищної ради  на 2021 рік» викласти у новій редакції 

відповідно до додатку    2.1, 3.1, 6.1, 7.1  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, фінансів, бюджету та соціально 

– економічного розвитку, житлово – комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.). 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Погоджено 
 

 

 

 

Автор проєкту                                       __________________  Смаглюк Л.Д. 

 

 

Заступник селищного голови               ___________________Пузарецький В.І. 

 

 

Заступник селищного голови               ____________________Ніцевич А.В. 

 

 

Начальник  юридичного відділу              ______________       Коберник О.В. 

 

 

Секретар селищної ради                       ____________________Провозьон В.М. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


