
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять п"ятої сесії 

 

31.08.2017 р.                                      Летичів                                            № 23  
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2017 рік 

 

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, Постанови 

Кабінету Міністрів України  від 07.06.2017 року № 410  «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р № 463-р 

«Деякі питання  розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально – економічного 

розвитку окремих територій»,  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 23 грудня  2016 року №19 „Про 

селищний бюджет Летичівської селищної ради на 2017 рік”, від 28  лютого 

2017 року № 17  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 

16 березня  2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2017 рік», від 27 квітня  2017 року № 10 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік»,  від 12 травня 2017 року № 6 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 31 травня 2017 року № 13  «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 13 червня 2017 року 

№ 6  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від 30 червня 

2017 року № 5  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від 

13  липня 2017 року № 8  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 

рік», від 31  липня 2017 року № 15  «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік»,  від 18  серпня 2017 року № 3  «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік» такі зміни: 

         1.1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду селищного бюджету у 

2017 році на   суму 758,3  тис.грн. по  КДК 41033200 «Субвенція з 



Державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об"єднаних територіальних громад» - 255,519   тис.грн., по  КДК 41034500 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення 

заходів щодо  соціально – економічного розвитку  окремих  територій» - 

637,8   тис.грн. і  КДК 41033600 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань» - 287,2 тис.грн. Збільшити обсяг  доходів загального 

фонду у 2017 році на 1550,9   тис.грн. по КДК 11010100 «Податок на доходи 

фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати» –  800,0 тис.грн., КДК 11010400 

«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 180,9 тис.грн, КДК 

18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 400,0 тис.грн., КДК 18010400 

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості»- 

120,0 тис.грн., КДК 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів» - 50,0 тис.грн.,    тобто в  1 абзаці 1 пункту цифри 

«114542,5»,  «108083,1», «6459,4» замінити на  «117273,9», «109921,2», 

«7352,7» (додаток 1). 

    1.2 Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду селищного бюджету в 

2017 році, що будуть фінансуватися за рахунок коштів субвенції з 

Державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об"єднаних територіальних громад по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів 

щодо  інвестиційного розвитку  території» на суму 255,519 тис.грн,   за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  

здійснення заходів щодо  соціально – економічного розвитку  окремих  

територій» по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного 

розвитку  території» на суму - 502,8 тис.грн.  та  КПКВК 0112180 «Первинна 

медична допомога населенню» - 135,0 тис.грн. Збільшити обсяг видатків  

загального фонду селищного бюджету в 2017 році, що будуть фінансуватися  

за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань по КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» 

- 287,2 тис.грн.  Збільшити обсяг видатків  загального та спеціального фонду 

селищного бюджету за рахунок  перевиконання дохідної частини загального 

фонду за 7 місяців 2017 року  в сумі 1550,9  тис.грн    по   КПКВК 0118800 

«Інші субвенції» -  401,1 тис.грн., по КПКВК 0116060 «Благоустрій 

населених пунктів» - 219,2 тис.грн., по КПКВК 0117330 «Програми в галузі 

сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства» - 

20,0 тис.грн., КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 

24,8 тис.грн.,  КПКВК 0117010 «Місцева пожежна охорона» - 6,3 тис.грн.,  

КПКВК  0107840 «Організація рятування на водах» - 1,1 тис.грн., КПКВК 

1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернернатом 

при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» -   



102,1  тис.грн.,   КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» -  41,5   тис.грн.,  

КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського  

гослуговування» - 7,2 тис.грн.,  КПКВК 1015012 «Проведення  навчально – 

тренувальних  зборів і змагань з неолімпійських видів спорту – 5,0 тис.грн., 

КПКВК 1015011 «Проведення  навчально – тренувальних  зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту – 25,0 тис.грн., КПКВК 1015031 «Утримання  та 

навчально – тренувальна робота  комунальних  дитячо – юнацьких 

спортивних шкіл» – 10,0 тис.грн.,  КПКВК 2414090 «Палаци і будинки 

культури, клуби  та ін.  заклади клубного типу» - 4,5 тис.грн., КПКВК  

2414100 «Школи естетичного виховання дітей» - 95,8 тис.грн.,  КПКВК 

1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними 

закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 104,6 тис.грн.,  

КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально 

– технічне  забезпечення  діяльності обласної ради, районної ради, районної 

у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх 

виконавчих комітетів» –312,6  тис.грн.,  КПКВК 0116650 «Утримання та 

розвиток інфраструктури доріг» - 70,8 тис.грн.,  КПКВК 0116310 «Реалізація 

заходів щодо  інвестиційного розвитку  території» - 39,3 тис.грн.,  КПКВК 

0117470 «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 60,0 

тис.грн.,  тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри  «126187,4», «107235,8», 

«18951,6» замінити на  «128918,9», «108628,1», «20290,8» ( додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри      «107235,8», «18951,6»  замінити на  «108628,1», 

«20290,8» ( (додаток 3). 

       1.4. Перенести планові призначення по КПКВК 1011020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2240 (Оплата послуг 

(крім комунальних) – 8,1 тис.грн.(загальний фонд) на КЕКВ 3110 (Придбання 

обладнання  і предметів довгострокового користування) – 8,1 

тис.грн.(спеціальний фонд);  по КПКВК 2414090 « Палаци і будинки 

культури, клуби  та ін.  заклади клубного типу» з КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв» - 1,0 тис. грн. на КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 1,0 тис.грн. (загальний фонд);  по КПКВК 1015031 

«Утримання  та навчально – тренувальна робота  комунальних  дитячо – 

юнацьких спортивних шкіл» з КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім 

комунальних)- 96,8 тис.грн. (загальний фонд) на КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об"єктів» (спеціальний фонд)– 96,8 тис.грн.;  по КПКВК 

0116060 «Благоустрій населених пунктів» -  з КЕКВ 2240 (Оплата послуг 

(крім комунальних) – 52,5 тис.грн. (загальний фонд) на КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об"єктів» ) – 52,5 тис.грн. (спеціальний фонд) і з  
КЕКВ 3122 (Капітальне будівництво (придбання) інших об»єктів) 

(спеціальний фонд) – 16,5 тис.грн.  на КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар) (загальний фонд) – 16,5 тис.грн.;   з КПКВК 0116060 

«Благоустрій населених пунктів»  КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім 



комунальних)-52,5 тис.грн. (загальний фонд) на   КПКВК 0116650 

«Утримання та розвиток інфраструктури доріг»- 52,5 тис.грн. (спеціальний 

фонд). 

       1.5. Доповнити пункт 1 абзацом 3 такого змісту: 

- встановити дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі  

4075,3 тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок 

бюджетних коштів станом на 1.01.2017р. (додаток 2). 

       1.6. Доповнити пункт 1 абзаца 4 такого змісту: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

12938,2 тис.грн, джерелом покриття якого визначити  залишок бюджетних 

коштів спеціального фонду станом на 1.01.2017 р. в сумі 565,7 тис. грн., 

передачу залишку коштів загального фонду станом на 1.01.2017 року до 

бюджету розвитку (спеціального фонду)  в сумі  2270,8 тис. грн., залишок 

коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

4833,2 тис.грн., субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально – економічного  розвитку окремих 

територій  252,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на розвиток інфраструктури об»єднаних територіальних громад – 

2494,5 тис.грн.  та коштів від перевиконання  дохідної частини  2522,0 

тис.грн. 

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

1 цього рішення додатки 1,2,3,6,7 рішення селищної ради від 23 грудня 2016 

року №19 „Про селищний бюджет Летичівської селищної ради на 2017 рік”,  

від 28  лютого 2017 року № 17  «Про внесення змін до селищного бюджету 

на 2017 рік», від 16 березня  2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік», від 30 березня  2017 року № 13 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 27 квітня  2017 року № 10 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 12 травня 2017 року 

№ 6 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 31 травня 

2017 року № 13  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» », 

від 13 червня 2017 року № 6 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2017 рік», від 30 червня 2017 року № 5  «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік», від 13  липня 2017 року № 8  «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 31  липня 2017 року № 15  «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», »,  від 18  серпня 2017 

року № 3  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»   викласти 

у редакції відповідно до додатків 1.2,3,6,7 до даного рішення. 

3. За рахунок коштів селищного бюджету у 2017 році по спеціальному 

фонду здійснювати співфінансування   об»єктів та заходів, які фінансуються за  

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  

здійснення заходів щодо  соціально – економічного розвитку  окремих  

територій в сумі 16,613 тис.грн. по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  

інвестиційного розвитку  території», а саме    будівництво  мережі  



водопостачання  по вул.Центральній   та вул.Колгоспній  в с.Гречинці  

Летичівського району Хмельницької області –  7,365 тис.грн., будівництво  

мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької 

області –  3,769 тис.грн.,  будівництво  мережі   водопостачання по 

вул.Центральній в с.Майдан Голенищівський  Летичівського району 

Хмельницької області – 4,129 тис.грн., проведення капітального ремонту  

Новокостянтинівської амбулаторії  загальної практики сімейної медицини в 

с.Новокостянтинів  Летичівського району Хмельницької області – 1,35 тис.грн. 

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

частиною.  

          5.Виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Гущака В.М. 

6. 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.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 31.08.2017 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 

рік» 
 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2017 рік обумовлено : 

1.Збільшенням планових  призначень дохідної частини спеціального 

фонду селищного бюджету у 2017 році на  255,519   тис.грн.   по  КДК 

41033200 «Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад».                    

2.Спрямуванням  коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад в сумі 

255,519 тис.грн.  по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного 

розвитку  території»  на будівництво зовнішніх  мереж  господарсько – 

питного водопостачання вул. Молодіжна с.Суслівці Летичівського району 

Хмельницької області. 

3. Збільшенням планових  призначень дохідної частини спеціального 

фонду селищного бюджету у 2017 році на  637,8   тис.грн. по КДК 41034500 

«Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення заходів 

щодо  соціально – економічного розвитку  окремих  територій». 

4.Спрямуванням  коштів субвенції з Державного бюджету місцевим 

бюджетам на  здійснення заходів щодо  соціально – економічного розвитку  

окремих  територій» в сумі  637,8 тис.грн. по КПКВК 0116310 «Реалізація 

заходів щодо  інвестиційного розвитку  території» - 502,8 тис.грн.: 

- на  будівництво мережі  водопостачання  по вул.Центральній   та 

вул.Колгоспній  в с.Гречинці  Летичівського району Хмельницької області – 

237,6 тис.грн., 

- на будівництво  мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського 

району Хмельницької області – 126,9 тис.грн., 

- на будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан 

Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області – 138,3 тис.грн., 

по КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 

135,0тис.грн. на проведення капітального ремонту  Новокостянтинівської 

амбулаторії  загальної практики сімейної медицини в с.Новокостянтинів  

Летичівського району Хмельницької області. 

5. Збільшенням планових  призначень дохідної частини загального 

фонду селищного бюджету у 2017 році на  287,2  тис.грн.   по  КДК 41033600 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань», 



6. Спрямуванням  коштів субвенції  державного бюджету місцевим 

бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань по КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога 

населенню» в сумі 287,2 тис.грн. на відшкодування вартості лікарських засобів  

під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево – судинні  

захворювання, цукровий діабет 2 типу, бронхіальну  астму. 

7.Збільшенням планових  призначень дохідної частини загального фонду 

у 2017 році на 1550,9   тис.грн., а саме :   

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» –  800,0 тис.грн.,  

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 180,9 тис.грн, 

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 400,0 тис.грн., 

КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості»- 120,0 тис.грн., 

КДК 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів» - 50,0 тис.грн. 

8.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини загального 

фонду за 7 місяців 2017 року  в сумі 1550,9  тис.грн.:  

8.1. На проведення співфінансування видаткової частини  спеціального 

фонду селищного бюджету у 2017 році на суму 16,613 тис.грн., в тому числі: 

по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного розвитку  

території» - 15,263 тис.грн.: 

- на будівництво  мережі  водопостачання  по вул.Центральній   та 

вул.Колгоспній  в с.Гречинці  Летичівського району Хмельницької області –  

7,365 тис.грн., 

- на будівництво  мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського 

району Хмельницької області –  3,769 тис.грн., 

- на будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній в 

с.Майдан Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області – 

4,129 тис.грн., 

по КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 1,350 

тис.грн. на проведення капітального ремонту  Новокостянтинівської 

амбулаторії  загальної практики сімейної медицини в с.Новокостянтинів  

Летичівського району Хмельницької області. 

8.2. На проведення фінансування видаткової частини загального та 

спеціального фонду селищного бюджету у 2017 році –1534,3 тис.грн.: 



По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» -  401,1 тис.грн.: 

- надання іншої субвенції районному бюджету на утримання 

Летичівської ЦРЛ –166,0 тис.грн., в тому числі  104,0 тис.грн. для оплати  

комунальних послуг та енергоносіїв, для проведення експертного обстеження,  

видачі дозволу  на експлуатацію устаткування  підвищенної небезпеки 

(твердопаливних котлів) -19,2 тис.грн.,  для проведення поточного ремонту 

системи опалення в рентгенівському відділенні  районної лікарні – 30,0 

тис.грн.  та  для виплати середньомісячної заробітної плати  працівнику 

госпрозрахункового  підрозділу, який перебуває на військовій службі в зоні 

АТО за контрактом - 12,8 тис.грн. 

-   надання іншої субвенції районному бюджету на відшкодування втрат 

перевізникам від пільгового перевезення  окремим категоріям громадян  на 

приміських та міських маршрутах – 100,0 тис.грн., 

- надання іншої субвенції районному бюджету на утримання районної 

ради, а саме для проведення поточного ремонту системи опалення 

адмінприміщення – 110,0 тис.грн., 

- надання іншої субвенції обласному бюджету  на придбання керамічних 

електричних обігрівачів для Новокостянтинівського будинку – інтернату для 

громадян похилого віку – 25,1 тис.грн., 

По КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - 219,2 тис.грн.: 

- для оплати електроенергії по вуличному освітленню  – 60,0 тис.грн., 

- на придбання 20 контейнерів  для сміття – 80,0 тис.грн., 

- для придбання дорожніх знаків і матеріалів  та оплати послуг по 

встановленню – 31,2 тис.грн. 

- для придбання і встановлення дитячого ігрового майданчика в парку 

біля стадіону – 29,7  тис.грн., 

- для придбання матеріалів та оплати послуг  по проведенню поточного 

ремонту  дитячого майданчика по вул.Савіцького Юрія  – 12,3 тис.грн., 

- для виготовлення технічних умов на підключення зовнішнього 

освітлення сіл Кудинка і Антонівка – 6,0 тис.грн., 

По КПКВК 0117330 «Програми в галузі сільського господарства, 

лісового господарства, рибальства та мисливства» - 20,0 тис.грн., а саме на 

виконання Програми  підтримки сільськогосподарських товаровиробників на 

території  Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки   для відшкодування 

вартості доїльних апаратів для жителів населених пунктів громади, що 

утримують  не менше 3-х корів в розмірі 50 % вартості, 

По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 23,5 

тис.грн.:  

- для метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки – 4,0 тис.грн., 



- для виготовлення технічної документації на Новокостянтинівську 

АЗПСМ – 2,5 тис.грн., 

- для виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення 

експертизи на проведення капітального ремонту  Новокостянтинівської 

амбулаторії  загальної практики сімейної медицини в с.Новокостянтинів  

Летичівського району Хмельницької області – 17,0 тис.грн., 

По КПКВК 0117010 «Місцева пожежна охорона» - 6,3 тис.грн.: 

для придбання дров – 4,3 тис.грн., 

для опалати електроенергії  - 2,0 тис.грн. 

По КПКВК  0107840 «Організація рятування на водах» - 1,1 тис.грн. для 

оплати за електроенергію, 

По КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, 

інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» -   102,1  тис.грн. : 

для придбання лінолеуму в коридор Новокостянтинівської ЗОШ 1-3 ст. – 

14,5 тис.грн., 

для проведення поточного ремонту  кабінету фізики Летичівського НВК 

№ 1 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназія) – 3,0 тис.грн., 

на придбання матеріалів  для проведення поточного ремонту кабінету 

біології   Летичівського НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназія) – 7,0 тис.грн., 

для придбання телевізора в інтелектуальний клас Летичівського НВК № 

1 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназія) – 18,5 тис.грн., 

для   оплати за придбанні матеріали  для проведення поточного ремонту 

Голенищівської ЗОШ 1-3 ст. – 39,1 тис.грн., 

для оплати відряжень працівникам загальноосвітніх навчальних закладів 

– 20,0 тис.грн., 

По КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» -  41,5   тис.грн.: 

для придбання матеріалів  в ДНЗ «Суничка» с.Бохни -  3,7 тис.грн., 

для виготовлення  проектно - кошторисної документації та експертизи на 

проведення капітального ремонту даху Грушковецького ДНЗ  - 24,4 тис.грн., 

для проведення лабораторних  досліджень піску, освітлення, 

інструментарних  досліджень і метереофакторів- 13,4 тис.грн. 

По КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування» - 7,2тис.грн. для придбання запчастин  для автомобіля ВАЗ 

2107, 



По КПКВК 1015012 «Проведення  навчально – тренувальних  зборів і 

змагань з неолімпійських видів спорту – 5,0 тис.грн. для оплати видатків на 

відрядження, 

По КПКВК 1015011 «Проведення  навчально – тренувальних  зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту – 25,0 тис.грн. для оплати видатків на 

відрядження, 

По КПКВК 1015031 «Утримання  та навчально – тренувальна робота  

комунальних  дитячо – юнацьких спортивних шкіл» – 10,0 тис.грн. для 

виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт 

системи опалення, 

По КПКВК 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби  та ін.  заклади 

клубного типу» - 4,5 тис.грн. на   придбання  матеріалів для монтажу котла 

твердопаливного  в сільському клубі  с.Гречинці, 

По КПКВК  2414100 «Школи естетичного виховання дітей» - 95,8 

тис.грн.: 

- для збільшення розміру  ставок на 2 тарифних розряди згідно ЄТС з 

01.09.2017 року педагогічним працівникам Летичівської дитячої музичної 

школи – 59,1 тис.грн., 

- для виплати заробітної плати викладачам музичної школи – 36,7 

тис.грн., 

По КПКВК 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

навчальними закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з дітьми» -104,6 

тис.грн. : 

- для збільшення розміру  ставок на 2 тарифних розряда згідно ЄТС з 

01.09.2017 року педагогічним працівникам – 89,6 тис.грн., 

- для виготовлення проектно – кошторисної документації  та проведення 

експертизи на  встановлення системи опалення в Летичівському дитячому 

Центрі творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради  - 15,0 тис.грн. 

 По КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та 

матеріально – технічне  забезпечення  діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та 

їх виконавчих комітетів» –312,6  тис.грн.: 

 -   для придбання лавок  в Грушковецький старостат – 14,4 тис.грн., 

- для проведення поточного ремонту в Сахнівському старостаті – 4,4 

тис.грн. 

- на придбання вхідних дверей та вікон в Козачківський старостат – 26,6 

тис.грн., 

- на відшкодування витрат на відрядження – 5,0 тис.грн., 



- для оплати електроенергії  по селищній раді та старостатам – 20,0 

тис.грн., 

- для виплати заробітної плати в зв»язку з підняттям  посадових окладів 

посадових осіб органів місцевого самоврядування з 26.05.2017 р – 200,0 

тис.грн., 

- для відшкодування за спожиту електроенергію орендованого 

приміщення відділом освіти, молоді і спорту Летичівської селищної ради – 

42,2 тис.грн. 

По КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» - 

70,8 тис.грн.:  

- для проведення поточного ремонту вул.Володимира Великого 

смт.Летичів – 50,0 тис.грн.,   

- для виготовлення  проектно – кошторисної документації  та оплати 

експертизи на проведення капітального ремонту по вул. Бурко с.Голенищево – 

17,2 тис.грн., вул.Івана Зубкова смт.Летичів – 3,6 тис.грн. 

 По КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо  інвестиційного розвитку  

території» - 24,0 тис.грн. для виготовлення проектно – кошторисної 

документації на будівництво ліній електропередач вуличного освітлення сіл 

Кудинка та Антонівка, 

По КПКВК 0117470 «Внески до статутного капіталу суб»єктів 

господарювання» - 60,0 тис.грн. для поповнення статутного фонду КГП 

«Злагода», 

9.Перенести планові призначення по КПКВК 1011020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2240 (Оплата послуг 

(крім комунальних) – 8,1 тис.грн.(загальний фонд) на КЕКВ 3110 (Придбання 

обладнання  і предметів довгострокового користування) – 8,1 

тис.грн.(спеціальний фонд) для придбання вентилятора  в їдальню 

Летичівського НВК № 2 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназія);  по КПКВК 2414090 « 

Палаци і будинки культури, клуби  та ін.  заклади клубного типу» з КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв» - 1,0 тис. грн. на КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» - 1,0 тис.грн. (загальний фонд);  по 

КПКВК 1015031 «Утримання  та навчально – тренувальна робота  

комунальних  дитячо – юнацьких спортивних шкіл» з КЕКВ 2240 (Оплата 

послуг (крім комунальних)(загальний фонд) на КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об"єктів» (спеціальний фонд) для проведення капітального 

ремонту системи опалення Летичівської ДЮСШ – 96,8 тис.грн.;  по КПКВК 

0116060 «Благоустрій населених пунктів» -  з КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім 

комунальних) (загальний фонд) на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об"єктів» (спеціальний фонд) – 52,5 тис.грн., з КЕКВ 3122 (Капітальне 

будівництво(придбання) інших об»єктів) на КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, 



обладнання та інвентар) – 16,5 тис.грн. для придбання секцій огорожі;   з 

КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів»  КЕКВ 2240 (Оплата послуг 

(крім комунальних) (загальний фонд) на   КПКВК 0116650 «Утримання та 

розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об"єктів» (спеціальний фонд) – 52,5 тис.грн. для проведення капітального 

ремонту тротуару по вул.Івана Мазепи. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


