
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят шостої (позачергової) сесії 

 

05.09.2018 р.                                      Летичів                                      №    
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2018 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 рішень сесій  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», від 14.06.2018 року № 7 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік», від 25.06.2018 року № 42 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від 26.07.2018 року  № 25 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 09.08.2018 року № 4 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»,  від 30.08.2018 р. № 22 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», такі зміни: 

1.1.Збільшити планові призначення видаткової частини спеціального 

фонду селищного бюджету в 2018 році 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» на 977,0 тис.грн. для 

придбання інтерактивних проекторів для НУШ за рахунок  залишку коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився 

на початок бюджетного періоду по загальному фонду. 

              Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «152781,2», «128779,6», «24001,6» 

замінити на  «153758,2», «128779,6», «24978,6» ( додаток 3). 



    1.2. У пункті 2 цифри «128779,6», «24001,6» замінити на «128779,6», 

«24978,6»     ( (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

21017,2 тис.грн, джерелом покриття якого визначити  залишок бюджетних 

коштів спеціального фонду станом на 1.01.2018 р. в сумі 539,5 тис. грн., 

передачу  коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету  

розвитку спеціального фонду  - 11711,6 тис.грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 8766,1 тис.грн. 

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

1 цього рішення додатки 2,3,6 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», від 14.06.2018 року № 7 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від 25.06.2018 року № 42 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», № 25 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від 09.08.2018 року № 4 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 30.08.2018 р. № 22 «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 


