
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Дев’ятої  (позачергової) сесії 

 

09.04.2021 р.                                      Летичів                                      №       

  

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

територіальної 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  26 березня  2021 року № 

17 «Про внесення змін до селищного бюджету територіальної громади 

Летичівської селищної ради  на 2021 рік» такі зміни: 

1.1.Внести зміни до пункту 5 та цифру «11036806» замінити на 

«11001806» і викласти в наступній редакції: 

- затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 11001806 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

1.2.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального 

фонду  селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

Летичівській селищній раді  та зменшити обсяг асигнувань за  КПКВК 

0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв`язку» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 35000 грн. і збільшити 

обсяг асиггнувань 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 2240 «Оплата послуг (крім  комунальних)» - 35000 грн. 

для проведення експертизи щодо врахування вимог доступності осіб з 

інвалідністю  та інших маломобільних груп населення по проектно – 

ПРОЄКТ  

Автор проєкта рішення 

Начальник відділу фінансів 

Смаглюк Л.Д. 

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


кошторисній  документації  «Реконструкція частини першого поверху 

адміністративного будинку по вулиці Героїв Крут, 2/1 в смт.Летичів, 

Хмельницького району Хмельницької області». 

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

1  цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7  від 26 березня  2021 року № 17 «Про 

внесення змін до селищного бюджету територіальної громади Летичівської 

селищної ради  на 2021 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатку    

3.1, 7.1  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, фінансів, бюджету та соціально 

– економічного розвитку, житлово – комунального господарства, 

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

та сфери послуг . 

 

 

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. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


