
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок сьомої сесії 

 

28.02.2018 р.                                      Летичів                                            №  28 
 

 

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 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» такі зміни: 

      1.1. За рахунок  вільного залишку коштів загального фонду селищного 

бюджету, що утворився станом на 01.01.2018 року, збільшити планові 

призначення видаткової частини селищного бюджету у 2018 році на 5855,5 

тис.грн., в тому числі: 

   -   загального фонду в  сумі 2702,7 тис.грн., а саме по  КПКВК 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико – санітарної ) допомоги» - 119,3 тис.грн.,  КПКВК 0119800 

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм  соціально – економічного та культурного розвитку регіонів» – 15,0 

тис.грн., КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» - 17,7 тис.грн., КПКВК 1011100 «Надання 

спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими» - 14,2 тис.грн., 

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» - 3,6 тис.грн., КПКВК 

0117130 «Здійснення заходів з  землеустрою» - 100,0 тис.грн.,   КПКВК 

0117110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» – 20,0 

тис.грн., КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють,  виконують та/або  надають житлово 

– комунальні послуги»   – 107,0 тис.грн.,             КПКВК 0117461 «Утримання 

та розвиток  автомобільних доріг  та дорожної інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого  бюджету» - 100,0 тис.грн.,  КПКВК 0110180 «Інша 



діяльність у сфері державного управління»   - 52,5 тис.грн., КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою  населених пунктів» -    737,4  тис.грн.,       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 та їх 

виконавчих комітетів» –  117,9    тис.грн.,  КПКВК 0611161 «Забезпечення 

діяльності інших  закладів у сфері освіти» - 50,0 тис.грн.,        КПКВК 

0611010 «Надання дошкільної освіти» - 168,6 тис.грн.,       КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» -105,6 

тис.грн.,     КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»    - 973,9 

тис.грн.; 

   - спеціального фонду в сумі 3152,8 тис.грн., а саме по КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» - 

856,1 тис.грн.,   КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» - 78,2 

тис.грн., КПКВК 0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»  - 1000,00 

тис.грн., КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» -  168,5 тис.грн.,    

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

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

1000,0 тис.грн., КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 

50,0 тис.грн.  

          1.2. За рахунок  залишку коштів екологічного податку по спеціальному 

фонду селищного бюджету, що  утворився станом на 01.01.2018 року 

збільшити планові призначення видаткової частини спеціального фонду 

селищного бюджету в  2018 році по КПКВК 0118312 «Утилізація відходів»   

в сумі  17,7 тис.грн.  

         1.3. За рахунок  залишку коштів медичної субвенції, що утворився 

станом на 01.01.2018 року збільшити планові призначення видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету у 2018 році на КПКВК 

0112111 «Первинна медична допомога населенню,  що надається центрами 

первинної медичної (медико – санітарної ) допомоги»  в сумі 17,2 тис.грн.  

         1.4. За рахунок  залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам,  що  утворився станом на 01.01.2018 року по 

загальному фонду збільшити планові призначення видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету в 2018 році по  КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 119,0 

тис.грн. 

         1.5. За рахунок вільного  залишку коштів спеціального фонду 

селищного бюджету, що утворився станом на 01.01.2018 року, збільшити 

планові призначення видаткової частини спеціального фонду  селищного 

бюджету в 2018 році на 30,8 тис.грн., а саме по  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 та їх виконавчих 

комітетів - 23,6 тис.грн. та  КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  

автомобільних доріг  та дорожної інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого  бюджету» - 7,2 тис.грн.   

        1.6. За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій по спеціальному фонду селищного бюджету, що 

утворився станом на 01.01.2018 року в сумі 408,18146 тис.грн. збільшити 

планові призначення спеціального фонду по КПКВК 0117363 «Виконання 

інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – 

економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» 

для фінансування об’єктів, а саме будівництво експлуатаційно – 

розвідувальної свердловини та мережі  водопостачання  по вул.Центральній   

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

–  236,529 тис.грн.,  будівництво експлуатаційно – розвідувальної 

свердловини та  мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського району 

Хмельницької області –  126,9 тис.грн.,    будівництво  мережі   

водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-Голенищівський  

Летичівського району Хмельницької області –  44,75246 тис.грн.   

       1.7. За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій по загальному фонду селищного бюджету, що 

утворився станом на 01.01.2018 року в сумі 42,45168 тис.грн.  збільшити 

планові призначення спеціального фонду по КПКВК 0117363 «Виконання 

інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – 

економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» 

для фінансування будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини 

та мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької 

області. 

      1.8. Перенести планові призначення спеціального фонду селищного 

бюджету з   КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної  документації)»  КЕКВ 2281 «Дослідження і 

розробки, окремі  заходи розвитку по реалізації державних (регіональтних) 

програм» (спеціальний фонд бюджет розвитку) (спеціальний фонд)- 110,0 

тис.грн. на 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 та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового  користування»   – 42,7 тис.грн. і на КПКВК 

0112111 «Первинна медична допомога населенню,  що надається центрами 

первинної медичної (медико – санітарної ) допомоги» КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 67,3 

тис.грн.   

  1.9. Перенести планові призначення загального фонду з    КПКВК 

0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»  КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 283,7 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» – 62,4 тис.грн. на 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» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 283,7 

тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 62,4  тис.грн.  

             Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «123553,9», «115016,9», «8537,0»     

замінити на  «130044,8», «117736,8», «12308,0» ( додаток 3). 

 1.3. У пункті 2 цифри «115016,9», «8537,0» замінити на «117736,8», 

«12308,0»   ( (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 9563,3 

тис.грн, джерелом покриття якого визначити  передачу  коштів із загального 

фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду  - 9401,8 тис.грн. і 

передачу субвенцій із  загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального 

фонду – 161,5 тис.грн. 

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

1 цього рішення додатки 2,3,4,6,7 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»  викласти у 

редакції відповідно до додатків 1,2,3,6,7 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 28.02.2018 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» 

 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2018 рік обумовлено : 

1. Спрямуванням  вільного залишку коштів загального фонду, що 

утворився станом на 01.01.2018 року в сумі  5855,5 тис.грн. на 

фінансування видатків по загальному та спеціальному фонду, а саме: 

     КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико – санітарної ) 

допомоги» - 119,3 тис.грн., в тому числі: 

- придбання медикаментів відповідно до стану медикаментозного 

забезпечення певних категорій дітей  (діти, хворі на епілепсію, 

дитячий церебральний параліч та гіпофізарний нанізм), які  

визначенні загальнодержавною програмою «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» - 30,0 тис.грн., 

- придбання калоприймача для хворого жителя с.Голенищево – 9,7 

тис.грн., 

- придбання 14принтерів  працівникам АЗПСМ    громади -  79,6 

тис.грн., 

       КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм  соціально – економічного та 

культурного розвитку регіонів» – 15,0 тис.грн.  на виконання програми 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру  на території Летичівської селищної ради на 2016-

2020 роки  для придбання паливно – мастильних матеріалів. 

       КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» - 873,8 тис.грн.: 

- для завершення реконструкції каналізаційно – напірної станції  та напірного 

колектора смт.Летичів- 553,1 тис.грн, 

-  для отримання технічних умов підключення електроенергії до свердловин в  

с.Гречинці, с.Сахни, с.Майдан-Голенищівський на суму 17,7 тис.грн., 

 - проведення співфінансування реконструкції очисних споруд – 303,0 

тис.грн. 

       КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими» - 14,2 тис.грн.: 

-  проведення експертизи технічного стану будівлі під музей Устима 

Кармалюка по вул.Чорновола , 3 смт.Летичів – 4,7 тис.грн.,  

 - придбання 2 вікон металопластикових - 9,5 тис.грн. 

        КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» - 81,8 

тис.грн., а саме: 

- для придбання  комплектуючих до булер’яну  в СК с.Прилужне – 3,6 

тис.грн., 

- виготовлення проектно – кошторисної документації  та проведення 

експертизи на капітальний ремонт приміщення КУ «Летичівський будинок 

культури» - 78,2 тис.грн. 



         КПКВК 0117130 «Здійснення заходів з  землеустрою» - 100,0 тис.грн. 

для оплати послуг по розробці проектів землеустрою, 

         КПКВК 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського 

господарства» на виконання заходів програми підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників  на території Летичівської селищної 

ради на 2017-2018 роки для відшкодування населенню часткової вартості 

доїльних апаратів – 20,0 тис.грн., 

          КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють,  виконують та/або  надають 

житлово – комунальні послуги» на виконання  заходів програми  розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2016-2018 роки  для виготовлення дозволів на 

водокористування скважин та державних актів на землю по населених 

пунктах громади – 107,0 тис.грн.,  

           КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  автомобільних доріг  та 

дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого  бюджету» - 100,0 

тис.грн. для оплати послуг по експлуатаційному утриманню доріг 

комунальної власності, 

           КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

для оплати послуг по встановленню та налагоджуванню камер 

відеоспостереження  і  оплати електроенергії  - 52,5 тис.грн. 

        КПКВК 0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»  1000,00 

тис.грн.  для  придбання громадського транспорту (2 автобуса), 

        КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населених пунктів» -    

737,4  тис.грн., в тому числі: 

-   придбання кронштейнів  для вуличного освітлення в кількості 80 шт. – 

25,2  тис.грн., 

- придбання дерев’яних туалетів та каналізаційних кілець - 30,0 тис.грн., 

- придбання пиломатеріалів в кількості 4 м.куб. на суму 8,0 тис.грн. 

- придбання секцій бетонної огорожі  на кладовище в с.Голенищево – 63,1 

тис.грн., 

- придбання  бруківки, бордюрів та інших матеріалів і оплата послуг по 

облаштуванню тротуарної доріжки до кладовища по вул.Героїв Крут – 116,9 

тис.грн.,  

- придбання матеріалів для монтажу лінії електропередач вуличного 

освітлення – 34,0  тис.грн.,   

- придбання матеріалів та монтаж лінії електропередач вуличного освітлення 

с.Голенищеве – 100,0 тис.грн. 

-  оплати послуг по зрізці дерев  – 100,0 тис.грн., 

- монтаж ліній електропередач вуличного освітлення  по вулицях 

Коцюбинського, пр.Коцюбинського, Матросова, Козацькій, Ревуцького, 

вул.Максима Кривоноса – 50,0 тис.грн., 

- оплата послуг  за первинний технічний огляд підйомника автовишки АТ-18-

10- 3,0 тис.грн., 

- придбання контейнерів для роздільного збору сміття – 160,0 тис.грн., 

- виготовлення технічних умов  для підключення ліній електропередач  

вуличного освітлення   по селах Кудинка, Антонівка, Варенка, Івоненці,  

Михунки, Новокостянтинів – 39,0 тис.грн., 



 - придбання в старостати громади запчастин  та масла до бензопил і бензокіс 

– 8,2 тис.грн. 

      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 та їх виконавчих комітетів» –  117,9    тис.грн. 

 - для проведення поточного ремонту    приміщення Летичівської селищної 

ради (кабінет секретаря  та туалет) - 82,4  тис.грн., 

- для придбання меблів  працівникам  управління житлово – комунального 

господарства - 20,5 тис.грн.,  

- для придбання комп’ютерної техніки (2 монітора, 2 клавіатури, 2 мишки та  

2 блоки безперебійного живлення) – 15,0 тис.грн. 

       КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших  закладів у сфері 

освіти» - 50,0 тис.грн. для придбання бензину для автомобіля ВАЗ 2107, 

       КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 337,1 тис.грн.  - - для 

збільшення до 20 % надбавки за престижність педагогічним працівникам 

дошкільних навчальних закладів – 168,6 тис.грн., 

- для завершення капітального ремонту тротуарної доріжки в ДНЗ № 1 

«Калинонька» - 118,5 тис.грн., 

- виготовлення проектно-кошторисної документації  на проведення 

реконструкції (утеплення) Летичівського ДНЗ № 1 «Калинонька» - 50,0 

тис.грн.   

      КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

гімназіями, колегіумами» -1105,6 тис.грн.: 

- для проведення співфінансування  реконструкції Летичівського НВК № 2 

«ЗОШ 1-3 ст. – гімназія» - 1000,0 тис.грн.. 

-  для оплати податків  – 20,0  тис.грн., 

- придбання матеріалів для поточному ремонту теплотраси  в Летичівському 

НВК № 3 «ЗОШ  1-3 ст. – дошкільний заклад» - 25,0 тис.грн. і виплати 

заробітної плати з нарахуваннями відповідно договору - 2,0 тис.грн., 

-  виготовлення технічних паспортів на загальноосвітні навчальні заклади – 

58,6 тис.грн., 

      КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 50,0 тис.грн. 

для виготовлення проектно-кошторисної документації  на проведення 

капітального ремонту Летичівського центру творчості дітей та юнацтва, 

      КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» надання іншої 

субвенції районному бюджету в сумі  - 973,9 тис.грн., а саме: 

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями кочегарам Летичівської 

районної ради (3,5 міс) – 63,6 тис.грн. 

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Летичівської 

ЦРЛ – 377,5 тис.грн., 

- для відшкодування коштів на придбання медикаментів для лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет (потреба 1 квартал) – 39,0 тис.грн., 

- придбання системи вентиляції  - 24,0 тис.грн. та проведення поточного 

ремонту  харчоблоку Летичівської ЦРЛ – 30,0 тис.грн., 



- придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення Летичівської 

ЦРЛ (частина головного корпусу, орендоване підстанцією екстренної 

медичної допомоги) – 40,0 тис.грн., 

- на фінансування заходів програми соціальної підтримки громадян 

Летичівського району  на 2016-2020 роки за принципом «єдиного вікна»  та 

«мобільного соціального офісу» - 7,0 тис.грн., 

- проведення поточного ремонту хірургічного відділення Летичівської ЦРЛ – 

392,8 тис.грн., а саме придбання матеріалів – 195,6  тис.грн. та оплата послуг 

– 197,2 тис.грн.  

 

2. Спрямуванням залишку коштів екологічного податку по спеціальному 

рахунку, який утворився станом на 01.01.2018 року на проведення видатків 

спеціального фонду по КПКВК 0118312 «Утилізація відходів»   в сумі  17,7 

тис.грн. на виконання заходів програми забезпечення екологічного 

безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах 

Летичівської селищної  ради  на 2018 рік.  

3. Спрямуванням залишку коштів медичної субвенції, що утворився 

станом на 01.01.2018 року на КПКВК 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню,  що надається центрами первинної медичної 

(медико – санітарної ) допомоги» в сумі 17,2 тис.грн. на придбання 

медикаментів для невідкладної медичної допомоги. 

4. Спрямуванням    залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного період 

по загальному фонду на  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої 

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

дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 119,0 тис.грн.: 

-  для придбання ноутбука в 3-А клас Летичівського НВК №2 «ЗОШ  1-3 

ст. – гімназія» - 9,0 тис.грн., 

- для придбання цифрового вимірювального комплексу в Летичівський 

НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. – ліцею» - 110,0 тис.грн. 

5.Спрямуванням залишку коштів по спеціальному фонду бюджет 

розвитку в сумі 30,8 тис.грн. на: 

 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 та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового  користування» - 23,6 тис.грн. 

для придбання системного блоку, ноутбука і принтера , 

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  автомобільних доріг  та 

дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого  бюджету» - 7,2 

тис.грн.  для виготовлення проектно – кошторисної документації  на 

капітальний ремонт вул.Смолінського Леоніда від житлового будинку № 29 

до провулку Чапаєва смт.Летичів. 

6.Спрямуванням залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій по спеціальному фонду селищного бюджету в сумі 

408,18146 тис.грн.  спрямувати на КПКВК 0117363 «Виконання 



інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – 

економічного розвитку окремих територій (включаючи 

співфінансування)» для фінансування об’єктів: 

- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  

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

Летичівського району Хмельницької області –  236,529тис.грн.,  

- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та  мережі  

водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької області –  

126,9 тис.грн.,       

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

Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області –  44,75246 

тис.грн.   

7. Спрямуванням залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій по загальному фонду селищного бюджету в сумі 42,45168 

тис.грн  спрямувати на КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних 

програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного 

розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» для 

фінансування будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та 

мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької 

області. 

8. Перенести планові призначення з КПКВК 0117350 «Розроблення схем 

планування та забудови територій (містобудівної  документації)»  КЕКВ 

2281 «Дослідження і розробки, окремі  заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональтних) програм» (спеціальний фонд бюджет розвитку) 

(спеціальний фонд) - 110,0 тис.грн. на 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 та їх виконавчих комітетів» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового  

користування» (спеціальний фонд бюджет розвитку) – 42,7 тис.грн. і на 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню,  що надається 

центрами первинної медичної (медико – санітарної ) допомоги» - 67,3 

тис.грн. для придбання 7 ноутбуків. 

9. Перенести планові призначення загального фонду з на    КПКВК 

0118210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»  КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 283,7 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» – 62,4 тис.грн. на 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» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 283,7 

тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 62,4  тис.грн.  

 

 

 

Селищний голова                                                        І.Тисячний 

 


