
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят першої (позачергової) сесії 

 

14.06.2018 р.                                      Летичів                                            № 7     
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2018 рік 

 

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 березня 2016 року № 200, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 4 квітня 2018 року № 201-р «Про затвердження розподілу обсягу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році», 

розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 24 травня  

2018 року № 473/2018-р «Про розподіл коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування окремих захворювань», 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  селищної ради від 22 грудня  2017 року №31 „Про 

селищний бюджет   на 2018 рік”, від 25  січня  2018 року № 35  «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік»,  від 28 лютого 2018 року 

№ 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік», від 29.03.2018 

року № 33 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік», від 

27.04.2018 року № 26 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 

рік», від 24.05.2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік» такі зміни: 

1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду селищного бюджету у 2018 році на  6401,3  тис.грн., в тому числі по 

КДК 41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» - 6126,0 

тис.грн. та по КДК 41052000 «Субвенція з місцевого бюджету на 

відшкодування вартості лікарських засобів для  лікування окремих 



захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 275,3 

тис.грн., тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «130553,9», «126592,5», «3961,4»     

замінити на  «136955,2», «132993,8», «3961,4» (додаток 1). 

    За рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад збільшити 

планові призначення видаткової частини спеціального фонду селищного 

бюджету в 2018 році  на 6126,0 тис.грн. по КПКВК 0117362 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад (включаючи співфінансування)», а саме : 

  - КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 1045,390 

тис.грн., в тому числі на  реконструкцію мережі водопостачання до 

приміщення Летичівського територіального центру соціального 

обслуговування по вул. Соборна, 10 в смт Летичів, Хмельницької області – 

63,777 тис.грн., реконструкцію мережі водопостачання від напірної башти до 

існуючої мережі по 2 провулку Пушкіна в смт. Летичів, Хмельницької області 

- 100,668 тис. грн., реконструкцію мережі водопостачання від будинку №34 по 

будинок №83 по вул.Кармелюка в смт Летичів, Хмельницької області - 

880,945 тис.грн., 

   - КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 2104,917 тис.грн. для закупівлі транспортного засобу 

спеціального призначення (сміттєвоз) та встановлення комплектувальних 

виробів (сміттєвозне обладнання типу ВЛІВ супер міні Б) для транспортних 

засобів спеціального призначення комунального госпрозрахункового 

підприємства “Злагода” Летичівської селищної ради, 

 -  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 2975,693 тис.грн., в 

тому числі на проведення капітального ремонту (посилення дорожнього 

покриття) вул. Комарова, смт. Летичів Летичівського району, Хмельницької 

області- 1281,820 тис. грн., капітальний ремонт вул. Войтова в смт.Летичів 

Хмельницької області -  972,303 тис. грн., капітальний ремонт вул. Мазура 

Василя в смт.Летичів Хмельницької області - 329,194 тис. грн., капітальний 

ремонт вул.Осліковського від ПК0 до ПК2 в смт. Летичів, Хмельницької 

області - 392,376 тис. грн. 

       За рахунок  субвенції з  місцевого бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для  лікування окремих захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету  збільшити планові призначення видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету в 2018 році по КПКВК 0112146 

«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань» КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам 

(установам, організаціям)»  - 275,3 тис.грн.   

        Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «137456,9», «121243,4», «16213,5»     

замінити на  «143858,2», «121518,7», «22339,5» ( додаток 3). 

          1.3. У пункті 2 цифри «121243,4», «16213,5» замінити на «121518,7», 

«22339,5»    ( (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

17838,4 тис.грн, джерелом покриття якого визначити  передачу  коштів із 



загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду  - 10402,2 тис.грн. і передачу субвенцій із  загального фонду  до 

бюджету  розвитку спеціального фонду селищного бюджету – 7436,2 тис.грн. 

 

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

1 цього рішення додатки 1,2,3,4,6,7 рішення селищної ради від 22 грудня  

2017 року №31 „Про селищний бюджет   на 2018 рік”, від 25  січня  2018 року 

№ 35  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік», від 28 

лютого 2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  

рік», від 29.03.2018 року № 33 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018  рік», від 27.04.2018 року № 26 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік»,  від 24.05.2018 року № 28 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік» викласти у редакції відповідно до додатків 

1,2,3,4,5,6,7 до даного рішення. 

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

частиною.  

          4.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та 

управління комунальною власністю (Самолюк М.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                      І.І.Тисячний 


