
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять сьомої сесії 

 

28.09.2017 р.                                      Летичів                                            № 19 
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2017 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 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», від 31.08.2017 року № 23 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від  19.09.2017 року № 2 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» такі зміни: 

         1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду у 2017 році на 758,0 тис.грн., в тому числі   по КДК 41033200 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об"єднаних територіальних громад» -  227,4   тис.грн., по 

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 



плати» - 330,6 тис.грн., КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата» - 200,0 тис.грн.  та по  спеціальному фонду селищного 

бюджету   на  384,7   тис.грн. по  КДК 41033200 «Субвенція з Державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад», тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «117773,2», 

«110420,5», «7352,7» замінити на  «118915,9», «111178,5», «7737,4»(додаток 

1). 

    1.2 Спрямувати  кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад  

в сумі 612,1 тис.грн. на  КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» для проведення 

реконструкції Грушковецького дошкільного навчального закладу «Пролісок» 

(заміна даху) по вул.Ламаній, 24/1 с.Грушківці Летичівського району – 446,5 

тис.грн., на КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку територій» - 165,6 тис.грн. на проведення будівництва лінії  

електропередач для вуличного освітлення села Горбасів Летичівського району 

Хмельницької області. У зв»язку з внесенням змін у перелік проектів, що 

будуть фінансуватися за рахунок  субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних територіальних громад 

у 2017 році зменшити планові призначення по КПКВК 0116650 «Утримання та 

розвиток інфраструктури доріг» 408,1 тис.грн. (капітальний ремонт 

вул.Шевченка в смт.Летичів – 170,3 тис.грн. і капітальний ремонт 

вул.Ревуцького в смт.Летичів – 237,8тис.грн.) та збільшити планові 

призначення  по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку територій» - 408,1 тис.грн. (на проведення будівництва лінії  

електропередач для вуличного освітлення села Горбасів Летичівського району 

Хмельницької області). 

            Збільшити обсяг видатків  загального та спеціального фонду 

селищного бюджету в 2017 році на суму 530,6 тис.грн. по КПКВК 0118800 

«Інші субвенції» -  49,6 тис.грн., КПКВК 0116060 «Благоустрій населених 

пунктів» - 198,1 тис.грн., По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога 

населенню» - 145,0 тис.грн.,   КПКВК 0118370 «Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - 

економічного та культурного розвитку регіонів» 11,0 тис.грн.,  КПКВК 

2414060 «Бібліотеки» - 7,0 тис.грн., КПКВК 2414060 «Палаци і будинки 

культури, клуби та інші заклади клубного типу» - 7,5 тис.грн.,  КПКВК  

2414100 «Школи естетичного виховання дітей» - 32,8 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» –2,6  тис.грн.,  КПКВК 0113131 «Центри соціальних 

служб для сім»ї, дітей та молоді» - 50,0 тис.грн., по КПКВК 0117010 

«Місцева пожежна охорона» - 15,0 тис.грн., КПКВК 0116310 «Реалізація 

заходів щодо інвестиційного розвитку територій» - 12,0 тис.грн  тобто в  2 

абзаці 1 пункту цифри     «129418,2», «108628,1», «20790,1» замінити на  



«130560,9», «109214,6», «21346,3» ( додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри   «108628,1», «20790,1» замінити на «109214,6», 

«21346,3»  ( (додаток 3). 

       1.4. Доповнити пункт 1 абзаца 4 такого змісту та викласти в наступній  

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 13608,9 

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  2180,8 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 – 2721,9 тис.грн.  та 

коштів від перевиконання  дохідної частини  3055,3 тис.грн. 

2. Перенести планові призначення з КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 464,9 тис.грн.  на  КПКВК 1011010 

«Дошкільна освіта» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 41,4 тис.грн., на КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим 

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

гімназіями, колегіумами» -  358,0 тис.грн., на КПКВК 1015031 « Утримання 

та навчально – тренувальна робота комунальних та дитячо – юнацьких 

спортивних шкіл» - 30,0 тис.грн.,на КПКВК «Централізоване ведення 

бухгалтерського обліку» - 35,5 тис.грн. Перенести планові призначення 

загального фонду з КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів освіти»  - 

36,2 тис.грн.з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 29,7 тис.грн., з КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» - 6,5 тис.грн. на  КПКВК 1011020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» -36,2 тис.грн. 

на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 29,7 тис.грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування 

на заробітну плату» - 6,5 тис.грн. Перенести планові призначення 

спеціального фонду по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо 

інвестиційного розвитку територій» з КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об»єктів» на КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання інших об»єктів» - 350,2 тис.грн. (будівництво спортивного 

майданчика біля пам’ятника загиблим воїнам по вул. Савіцького Юрія в смт 

Летичів Хмельницької області-  283,2 тис. грн. і будівництво лінії 

електропередач для вуличного освітлення по вул. Центральній (Радянській) в 

с.Ялинівка Летичівського району Хмельницької області -67,0 тис. грн., що 

буде фінансуватися за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад).  Перенести планові призначення спеціального фонду 



з КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об"єктів» – 52,5 тис.грн. на КПКВК 0116650 

«Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об"єктів» (спеціальний фонд) – 52,5 тис.грн.  Перенести 

планові призначення загального фонду з 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» - 

тис.грн. КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на  КПКВК 1011190 

«Централізоване ведення бухгалтерського обліку» КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» -  42,2 тис.грн.  Перенести планові призначення по КПКВК 

0117310 «Проведення заходів з землеустрою» з спеціального фонду КЕКВ 

2281 «Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації  державних 

(регіональних) програм» 90,0 тис.грн. на  загальний фонд КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 90,0 тис.грн. 

3. 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», від 

31.08.2017 року № 23 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 

рік»,  від  19.09.2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2017 рік»  викласти у редакції відповідно до додатків 1.2,3,6,7 до даного 

рішення. 

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.І.Тисячний  



                                         Пояснювальна записка 

                      до  рішення сесії селищної ради від 28.09.2017 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 загального фонду у 

2017 році на  227,397   тис.грн. по КДК 41033200 «Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад». 

2. Збільшенням планових  призначень дохідної частини спеціального фонду 

селищного бюджету у 2017 році на  384,716   тис.грн.   по  КДК 41033200 

«Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об"єднаних територіальних громад». 3.Спрямуванням  

коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об"єднаних територіальних громад  - 612,113 тис.грн.: 

 - за рахунок коштів субвенції загального фонду – 227,397 тис.грн. на КПКВК 

1011010 «Дошкільна освіта» для проведення реконструкції Грушковецького 

дошкільного навчального закладу «Пролісок» (заміна даху) по вул.Ламаній, 

24/1 с.Грушківці Летичівського району. 

- за рахунок коштів субвенції спеціального фонду – 384,716 тис.грн., в тому 

числі  на КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» - 219,082 тис.грн. для 

проведення реконструкції Грушковецького дошкільного навчального закладу 

«Пролісок» (заміна даху) по вул.Ламаній, 24/1 с.Грушківці Летичівського 

району та на КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку територій» - 165,634 тис.грн. на проведення будівництва лінії  

електропередач для вуличного освітлення села Горбасів Летичівського 

району Хмельницької області. 

4.У зв»язку з внесенням змін у перелік проектів, що будуть фінансуватися за 

рахунок  субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об»єднаних територіальних громад у 2017 році 

зменшити планові призначення по КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг» 408,069 тис.грн. (капітальний ремонт вул.Шевченка в 

смт.Летичів – 170,278 тис.грн. і капітальний ремонт вул.Ревуцького в 

смт.Летичів – 237,791 тис.грн.) та збільшити планові призначення  по 

КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій» - 408,069 тис.грн. на проведення будівництва лінії  

електропередач для вуличного освітлення села Горбасів Летичівського 

району Хмельницької області. 

5.Збільшенням планових  призначень дохідної частини загального фонду у 

2017 році на   530,6 тис.грн., а саме :   



КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» –  330,6 тис.грн.,  

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 200,0 тис.грн, 

6. На проведення фінансування видаткової частини загального та 

спеціального фонду селищного бюджету у 2017 році  530,6 тис.грн.: 

По КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - 198,1 тис.грн.: 

- для оплати послуг по благоустрою селища (очищення вулиць, тротуарів та 

доріг,  утримання  парків  скверів та місць загального користування)  – 100,0 

тис.грн., 

для очищення кирниць загального користування – 25,0 тис.грн, 

придбання фарби для відновлення пішохідних переходів «зебра» - 3,0 

тис.грн. та встановлення двох «лежачих поліцейських» біля Летичівського 

НВК №3 «ЗОШ 1-3 ст. – дошкільний заклад) – 6,5 тис.грн., 

для придбання та встановлення автобусної зупинки в с.Грушківці- 15,1 

тис.грн., 

для проведення благоустрою прибудинкової території по вул.Соборній 

(№68/1,68/2,68/3,68/4) та вул.Савіцького Юрія (№ 88,90,98) – 48,5 тис.грн. 

По КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню» - 145,0 

тис.грн.:  

- придбання 40 доз вакцин проти грипу  для проведення щеплень проти грипу 

медичним працівникам – 7,0 тис.грн., 

- закупівлі медикаментів для невідкладної допомоги населенню – 38,0 

тис.грн., 

- для  виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам центру 

первинної медико – санітарної допомоги Летичівської селищної ради – 100,0 

тис.грн., 

По КПКВК 0118800 «Інші субвенції» -  49,6 тис.грн.: 

- надання іншої субвенції районному бюджету на виплату компенсації  

фізичним особам, які надають соціальні послуги – 8,2 тис.грн., 

придбання реактивів  для роботи лабораторії Летичівської ЦРЛ– 30,0 

тис.грн., 

заміни вікон в приміщенні харчоблоку Летичівської ЦРЛ – 11,4 тис.грн.,  

По КПКВК 0118370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку 

регіонів» 11,0 тис.грн. на виконання комплексної програми мобілізації зусиль 



Летичівської селищної ради та Летичівського відділення  Красилівської 

об"єднанної  державної  податкової інспекції  ГУ ДФС у Хмельницькій 

області щодо організації  сервісного обслуговування  платників податків,  

створення комфортних  умов платникам податків  та належного їх  

обслуговування на 2017 -2019 роки, 

По КПКВК 2414060 «Бібліотеки» - 7,0 тис.грн. на   поповнення книжкового 

фонду бібліотеки, 

По КПКВК 2414060 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» - 7,5 тис.грн. для проведення поточного ремонту  

приміщення сільського клубу  с.Ялинівка,  

По КПКВК  2414100 «Школи естетичного виховання дітей» - 32,8 тис.грн.: 

- для  виплати заробітної плати викладачу класу образотворчого мистецтва – 

22,3 тис.грн, 

- придбання блоків управління електрокотлами та комплектуючих до них – 

10,5 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» –2,6  тис.грн.: 

- для заміни вводу електропостачання  та придбання матеріалів до них в 

Гречинецькому старостаті – 2,1 тис.грн., 

 - для оплати послуг за водопостачання та водовідведення – 0,5 тис.грн. 

По КПКВК 0113131 «Центри соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді»  

для виплати заробітної плати з нарахуваннями – 50,0 тис.грн.,   

По КПКВК 0117010 «Місцева пожежна охорона» - 15,0 тис.грн. на  

придбання бензину  та запчастин для Голенищівської та Гречинецької 

пожежних команд. 

КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій» - 12,0 тис.грн. для оплати технічного нагляду  на проведення    

будівництва мережі  водопостачання  в с.Гречинці, Сахни та Майдан – 

Голенищівський. 

7.Перенести планові призначення з КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 464,9 тис.грн.: 

 на  КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 41,4 тис.грн., в тому числі   для  придбання столів 

та стелажів  на кухню Летичівського  ДНЗ № 4  36,3   тис.грн. та  для 

придбання матеріалів в Грушковецький  ДНЗ - 5,1 тис.грн., 

на КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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



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

358,0 тис.грн.: 

- придбання трьох шаф в Летичівський НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. – ліцей» - 5,6 

тис.грн. 

- для гарантійного обслуговування двох нових автобусів – 8,6 тис.грн,   

- для  заміни двох вікон в Летичівському НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназія» - 

8,4 тис.грн., 

- для придбання ноутбука та матеріалів для роботи гуртка «Бісеринка» в 

Летичівському НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназія»   – 9,2 тис.грн. 

- для оплати праці за виконанні роботи по договорах цивільно – правового 

характеру в Летичівському НВК № 3 «ЗОШ 1-3 ст. – дошкільний заклад»  – 

13,1 тис.грн, 

- придбання матеріалів та металопластикових  вікон і дверей в Летичівському 

НВК № 3 «ЗОШ 1-3 ст. – дошкільний заклад»– 50,0 тис.грн. 

- придбання матеріалів для облаштування нового лінгафонного кабінету в 

Летичівському НВК №2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназія» - 12,4 тис.грн., 

- придбання лампи до проектора, свіча та картриджів в Летичівський НВК № 

2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназія»  – 11,0 тис.грн., 

- придбання парт та стільців в Голенищівську ЗОШ 1-3 ст – 61,4 тис.грн. та 

Летичівський НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. – ліцей» - 118,5 тис.грн., 

-  придбання столів та стелажів на кухню Вербецької ЗОШ 1-2 ст. – 26,9 

тис.грн., 

- проведення поточного ремонту кабінету директора Летичівського НВК № 1 

«ЗОШ 1-3 ст. – ліцей» - 32,9 тис.грн., 

на КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» - 35,5 

тис.грн. для виплати заробітної плати з нарахуванням,  

на КПКВК 1015031 « Утримання та навчально – тренувальна робота 

комунальних та дитячо – юнацьких спортивних шкіл» - 30,0 тис.грн. для 

придбання предметів та спортивного інвентаря. 

8. Перенести планові призначення спеціального фонду 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 3110  

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 294,0 

тис.грн. на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об»єктів» - 278,6 тис.грн. 

(для проведення капітального ремонту котельні Летичівського НВК №2  

«ЗОШ 1-3 ст. – гімназії» та на КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта»  КЕКВ 

3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

15,4 тис.грн. для придбання пилососа та електром»ясорубки в 

Грушковецький ДНЗ. 



9. Перенести планові призначення загального фонду з КПКВК 1011210 

«Утримання інших закладів освіти»  - 36,2 тис.грн. з КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 29,7 тис.грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 6,5 

тис.грн. на  КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» -36,2 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 29,7 тис.грн.,  

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 6,5 тис.грн. 

 10.Перенести планові призначення спеціального фонду по КПКВК 0116310 

«Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій» з КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об»єктів» на КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання0 інших об»єктів» - 350,2 тис.грн. (будівництво 

спортивного майданчика біля пам’ятника загиблим воїнам по вул. Савіцького 

Юрія в смт Летичів Хмельницької області-  283,2 тис. грн. і будівництво лінії 

електропередач для вуличного освітлення по вул. Центральній (Радянській) в 

с.Ялинівка Летичівського району Хмельницької області -67,0 тис. грн., що 

буде фінансуватися за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад). 

11. Перенести планові призначення спеціального фонду з КПКВК 0116060 

«Благоустрій населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об"єктів» – 52,5 тис.грн. на КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток 

інфраструктури доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об"єктів» 

(спеціальний фонд) – 52,5 тис.грн. 

12. Перенести планові призначення загального фонду з 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» - тис.грн. КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на  КПКВК 

1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» для відшкодування за спожиту електроенергію 

орендованого приміщення відділом освіти, молоді і спорту Летичівської 

селищної ради – 42,2 тис.грн.  

13.Перенести планові призначення по КПКВК 0117310 «Проведення заходів 

з землеустрою» з спеціального фонду КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки,  

окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм» 90,0 тис.грн. 

на  загальний фонд КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 90,0 

тис.грн. 

 

 

Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 

 


