
 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

 

12.12.2017 р.                                      Летичів                                          № 131 
 

Про внесення змін до розпису 

селищного бюджету  

 

   Для недопущення виникнення кредиторської заборгованості 

перенести бюджетні призначення: 

По КПКВ 1011090 «Надання позашкільної освіти 

позашкільними навчальними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми»: 

з КЕКВ 2240 (оплата послуг(крім комунальних)) в сумі 3697,46 грн., в 

т.ч.  з квітня 3200 грн., з березня 497,46 грн.; 

з КЕКВ 2250 (видатки на відрядження)) в сумі 3000,00 грн., в т.ч. з 

грудня 1735 грн., з червня 1265 грн.; 

на КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 

6697,46 грн. на грудень, для придбання матеріалів для організації 

роботи гуртків. 

По КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей»: 

з КЕКВ 2250 (видатки на відрядження)) в сумі 90 грн. з серпня; 

на КЕКВ 2240 (оплата послуг(крім комунальних)) в сумі 90 грн. на 

грудень.  

По КПКВ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»: 

з КЕКВ 2250 (видатки на відрядження)) в сумі 270 грн., в т.ч.  з березня 

60грн., з квітня 60 грн., з червня 60 грн., з вересня 60 грн., з листопада 

30 грн. 

 на КЕКВ 2240 (оплата послуг(крім комунальних)) в сумі 270 грн. на 

грудень.  

По КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад»: 

з КЕКВ 2240 (оплата послуг(крім комунальних)) в сумі 75000 грн., в 

т.ч. з грудня 25000 грн., з листопада 50000 грн.; 



на КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 

75000 грн. на грудень. 

По КПКВ 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»: 

з КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 2800 

грн., в т.ч.  з серпня 1400 грн., з листопада 1400 грн. 

на КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) в сумі 2800 грн. на грудень. 

По КПКВ 1013141 «Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової програми «Молодь України»»: 

з КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) в сумі 730 грн. з квітня; 

на КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 730 

на грудень. 

По КПКВ 1011010 «Дошкільна освіта»: 

з КЕКВ 2240 (оплата послуг(крім комунальних)) в сумі 20760 грн. з 

грудня; 

на КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) в сумі 280 грн. на грудень; 

на КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 

20000 грн. на грудень; 

на КЕКВ 2800 (інші поточні видатки) в сумі 480 грн. на грудень. 

 

  

 

 

    Селищний голова      І.І.Тисячний 
 


