
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят першої (позачергової) сесії 

 

13.12.2018 р.                                      Летичів                                      №  2    
 

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», від  05.09.2018 р. № 

1  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 28.09.2018 

року № 21 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 

30.10.2018 року № 25 «Про внесення  змін до селищного бюджету на 2018 

рік», від 16.11.2018 року № 1 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік», від 30.11.2018 року № 29  «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік» такі зміни: 

1.1. Збільшити планові призначення дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету в 2018 році  на 42,0 тис.грн. по КДК  41052000 

«Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування  вартості  лікарських 

засобів  для лікування окремих захворювань за рахунок  відповідної субвенції 

з державного бюджету», тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «148457,0», 



«144379,7», «4077,3»   замінити на «148499,0», «144421,7», «4077,3» (додаток 

1). 

      1.2.Збільшити видаткову частину загального фонду селищного 

бюджету в 2018 році по КПКВК 0112146 «Відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань» КЕКВ 2730  «Інші виплати 

населенню» на 42,0 тис.грн., що фінансується за рахунок  субвенції з 

місцевого бюджету на відшкодування  вартості  лікарських засобів  для 

лікування окремих захворювань за рахунок  відповідної субвенції з 

державного бюджету. 

1.3.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 2018 році 

по КПКВК 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (включаючи 

співфінансування)»   перенести планові призначення, а саме : 

    -  зменшити планові призначення по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» - 18,492 тис.грн., а саме зменшити планові 

призначення на 18,493 тис.грн. на проведення капітального ремонту 

вул.Войтова смт. Летичів Летичівського району, Хмельницької області – 

4,039 тис.грн.,  капітального ремонту вул. Комарова  смт. Летичів, 

Хмельницької області – 13,214 тис.грн. і капітального ремонту 

вул.Осліковського від ПК0 до ПК2 в смт.Летичів Хмельницької області – 

1,240 тис.грн. і збільшити на проведення капітального ремонту вул.Мазура 

Василя в смт.Летичів Хмельницької області – 0,001 тис.грн. 

   - збільшити планові призначення по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування»  - 18,492 тис.грн. , а 

саме зменшити планові призначення   для закупівлі транспортних засобів 

спеціального призначення (сміттєвоз) та закупівля обладнання 

комплектувальних виробів (сміттєвозне обладнання типу ВЛІВ супер міні Б) 

для транспортних засобів спеціального призначення комунального 

госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської селищної ради -

32,917 тис.грн. і збільшити для закупівлі комплектів протипожежного 

оснащення для забезпечення  місцевих пожежних команд Летичівської 

селищної ради – 51,409 тис.грн. 

 1.4.Перенести планові призначення видаткової частини селищного 

бюджету по  КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (спеціальний фонд) – 190,0 

тис.грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (загальний 

фонд)  - 190,0 тис.грн. 

               Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «156707,5», «131760,4», «24947,1» 

замінити на  «156749,5», «131992,4», «24757,1» ( додаток 3). 

    1.4. У пункті 2 цифри «131760,4», «24947,1»  замінити на «131992,4», 

«24757,1»    (додаток 3). 



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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

20679,7 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  - 10953,2 тис.грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 9187,1 тис.грн. 

 

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

1 цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7 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», 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», від  05.09.2018 р. № 1  

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 28.09.2018 року 

№ 21 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»,  від 30.10.2018 

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

16.11.2018 року № 1 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», 

від 30.11.2018 року № 29  «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 


