
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок дев’ятої сесії 

 

27.04.2018 р.                                      Летичів                                            № 26   
 

 

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»,  від 28 лютого 2018 року 

№ 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік», від 29.03.2018 

року № 33 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік» такі 

зміни: 

1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду селищного бюджету у 2018 році на  2746,1 тис.грн., в тому числі 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» - 736,1 тис.грн, КДК 11010200 «Податок на доходи фізичних 

осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 

одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами» - 50,0 тис.грн., КДК 13010200 

«Рентна плата за спеціальне використання  лісових ресурсів місцевого 

значення» - 221,0 тис.грн., КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на 

митну територію  України підакцизну продукцію» 14031900«Пальне» -  150,0 

тис.грн., КДК 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» –80,0 тис.грн., КДК 

14000000  «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» - 100,0 тис.грн., КДК18050300 

«Єдиний податок з фізичних осіб» - 180,0 тис.грн., КДК 18010600 «Орендна 



плата з юридичних осіб» - 260,0 тис.грн., КДК 18010900  «Орендна плата з 

фізичних осіб» - 110,0 тис.грн., КДК 11010500 «Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного 

декларування» - 59,0 тис.грн., тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «126355,1», 

«122393,7», «3961,4»   замінити на  «129103,2», «125141,8», «3961,4» (додаток 

1). 

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету з 1 квартал 2018 року збільшити планові призначення видаткової 

частини на 2746,1 тис.грн.,  в тому числі: 

по загальному фонду  на  2234,0 тис.грн., а саме по КПКВК 0113192 

«Надання фінансової підтримки громадським  організаціям  ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 

«Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам (уставам та організаціям)»–  

10,0 тис.грн.,  КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм  соціально – економічного та культурного 

розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного 

управління інших рівнів» – 77,7 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»  КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 36,5 тис.грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 35,8 тис.грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» - 6,0 тис.грн., КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  

автомобільних доріг  та дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого  

бюджету» - КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам 

(уставам та організаціям)» - 170,0 тис.грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 350,0 тис.грн.,   КПКВК 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – 

санітарної ) допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи  по реалізації  державних 

(регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку - 61,2  тис.грн.,      

КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)»- 24,9 тис.грн.,   КПКВК 0120180 «Інша діяльність 

у сфері державного управління» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 6,5 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» 2111 «Заробітна плата» - 2,5 тис.грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці»- 0,5 тис.грн. КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 21,2 тис.грн., КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 112,9 

тис.грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»- 2,6 тис.грн. , КПКВК 0613131 « 

Здійснення та реалізація проектів на виконання Державної цільової  соціальної 

програми «Молодь України») КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»- 90,0 

тис.грн.,  КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» -КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» - 29,0 тис.грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи  по 



реалізації  державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів 

розвитку» - 147,0 тис.грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

49,0 тис.грн., КПКВК 0615051 «Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських  організацій фізкультурно  - спортивної спрямованості  для 

проведення навчально – тренувальної  та спортивної роботи» КЕКВ 2610 

«Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам (уставам та організаціям)»- 

20,0 тис.грн., КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

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

комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні трансферти  

підприємствам (уставам та організаціям)»  – 50,0 тис.грн., КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою  населених пунктів» - КЕКВ  2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)»  - 100,0 тис.грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 103,8   тис.грн.,  КПКВК 0119770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного 

управління інших рівнів» - 726,9 тис.грн.  

         - по спеціальному фонду на 512,1 тис.грн. , а саме по КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток  автомобільних доріг  та дорожної інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого  бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів»- 39,1 тис.грн., КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків   культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» 

КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»- 4,2 тис.грн.,  КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 11,1 тис.грн. КПКВК 0117670 «Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 200,0 тис.грн., КПКВК 

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного 

господарства» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 9,2 

тис.грн. , КПКВК 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна  робота  

комунальних дитячо – юнацьких  спортивних шкіл» КЕКВ 3110  «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 8,5 тис.грн., КПКВК 

0116030 «Організація благоустрою  населених пунктів» -   240,0   тис.грн.,   

       За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду в сумі 23,6 тис.грн. 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» КЕКВ КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування». 

        За рахунок  вільного залишку коштів спеціального  фонду селищного 

бюджету (бюджет розвитку), що утворився станом на 01.01.2018 року, 

збільшити планові призначення видаткової частини спеціального фонду 

селищного бюджету в 2018 році на 59,2 тис.грн. по  КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства», а 

саме  КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»  – 18,0 



тис.грн., КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 41,2 

тис.грн.   

          Перенести  планові призначення загального фонду селищного 

бюджету по КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» з 

КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 88,1 тис.грн. і КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» 19,3 тис.грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім 

комунальних)»  - 107,4 тис.грн. 

      Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «133065,2», «117978,7», «15086,5»    

замінити на  «135896,2», «120209,8», «15686,4» ( додаток 3). 

 1.3. У пункті 2 цифри «117736,8», «12308,0» замінити на «120209,8», 

«15686,4»    ( (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 11185,5 

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

фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального фонду  - 

9985,3 тис.грн. і передачу субвенцій із  загального фонду  до бюджету  

розвитку спеціального фонду селищного бюджету – 1200,2 тис.грн. 

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

1 цього рішення додатки 1,2,3,4,6,7 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», від 28 

лютого 2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  

рік», від 29.03.2018 року № 33 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018  рік»   викласти у редакції відповідно до додатків 1,2,3,4,5,6,7 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 27.04.2018 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» 

 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2018 рік обумовлено : 

1.Збільшенням планових призначень дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету у 2018 році на 2746,1 тис.грн., в тому числі: 

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» - 736,1 тис.грн, 

КДК 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами» - 50,0 тис.грн., 

   КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання  лісових ресурсів 

місцевого значення» - 221,0 тис.грн., 

КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  України 

підакцизну продукцію» 14031900«Пальне» -  150,0 тис.грн. 

 КДК 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» –80,0 тис.грн. 

КДК 14000000  «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» - 100,0 тис.грн., 

КДК18050300 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 180,0 тис.грн., 

КДК 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 260,0 тис.грн., 

КДК 18010900  «Орендна плата з фізичних осіб» - 110,0 тис.грн., 

КДК 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування» - 59,0 тис.грн. 

 

    2.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини загального 

фонду селищного бюджету в сумі  2746,1 тис.грн. на фінансування видатків 

по загальному та спеціальному фонду, а саме:        

       КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським  

організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість» –  10,0 тис.грн.  на виконання програми  

соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої 

світової  війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, 

ветеранам праці, людям похилого віку   на 2016-2020 роки  для видання 

книги «Твої будівничі, Летичівщино», 

        КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм  соціально – економічного та 

культурного розвитку регіонів» – 77,7 тис.грн.: 
- на виконання заходів комплексної програми профілактики правопорушень 
та боротьби зі злочинністю на території Летичівської селищної ради 
Хмельницької області на 2016-2020  роки    - 35,0 тис.грн., 



- на виконання заходів комплексної програми мобілізації зусиль Летичівської 

селищної ради та Летичівського відділення Красилівської об’єднаної 

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 – 17,7 тис.грн., 

- на виконання заходів програми забезпечення національної безпеки на 

території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

Хмельницької області на 2017-2018 роки – 25,0 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» –78,3   тис.грн., в тому числі: 

-  для придбання форменного одягу та двох велосипедів муніципальній 

інспекції управління житлово – комунального господарства, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку – 21,0 тис.грн., 

- для придбання офісних меблів – 15,5 тис.грн., 

- для придбання модуля програмного комплексу ІС ПРО  по розрахунку 

заробітної плати   - 15,0 тис.грн., 

- для передплати періодичних видань – 10,4 тис.грн., 

- для відшкодування витрат за електроенергію в орендованому приміщенні  

районної ради – 6,0 тис.грн., 

- для оплати послуг за друк в засобах масової інформації – 10,4 тис.грн. 

           КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  автомобільних доріг  та 

дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого  бюджету» - 559,1 

тис.грн., в тому числі: 

-  на виконання заходів програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної 

об'єднаної територіальної громади на 2016-2018 роки для експлуатаційного 

утримання  дороги Летичів – Рудня – 170,0 тис.грн., 

- експлуатаційне утримання комунальних доріг  - 60,0 тис.грн., 

- поточний ремонт доріг по населенних пунктах громади – 290,0 тис.грн.  

- виготовлення проектно – кошторисної документації і проведення 

експертизи на капітальний ремонт дорожнього покриття  частини дороги по 

вул.Коцюбинського смт.Летичів – 18,05 тис.грн., вул.Подільської 

смт.Летичів – 15,05 тис.грн., вул.Осліковського смт.Летичів – 6,0 тис.грн. 

       КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико – санітарної ) 

допомоги» - 61,2  тис.грн., в тому числі: 

- для придбання мишок до ноутбуків, подовжувачів, антивірусної програми 

та паперу – 36,7 тис.грн., 

- для оплати послуг по виготовленню проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Новокостянтинівської АЗПСМ – 4,5 

тис.грн. 

- придбання велосипедів – 20,0 тис.грн. 

     КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» - 4,2 



тис.грн. для придбання вишитих жіночих блузок та української свитки 

колективу «Кулібаба», 

     КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 24,9 тис.грн. 
для оплати послуг по поточному ремонту електропроводки приміщення 

Летичівської публічної бібліотеки, 

     КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  - 

17,6 тис.грн. на виконання заходів програми розвитку Трудового архіву 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області  на  

2016-2018 роки для придбання комп’ютерної техніки, 

      КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» - 200,0 тис.грн., 

      КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» - 9,2 тис.грн. для виготовлення проектно – 

кошторисних документацій та проведення експертизи, в тому числі  

реконструкція мережі водопостачання по вул.Гончарна в смт.Летичів, 

     КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 24,2 тис.грн.: 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями за виконанні роботи по 

встановленню огорожі в Летичівському НВК № 3 «ЗОШ 1-3 ст. – 

дошкільному закладу» - 3,0 тис.грн., 

- для придбання швейних машинок та  лобзиків в Голенищівську ЗОШ 1-3 

ст.- 21,2 тис.грн., 

          КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 115,5 тис.грн., в 

тому числі: 

-для проведення поточного ремонту приміщення пральні Летичівського ДНЗ 

№ 4 «Дзвіночок» - 112,9 тис.грн., 

- для оплати за виготовлення технічних паспортів на дошкільні навчальні 

заклади – 2,6 тис.грн. 

         КПКВК 0613131 « Здійснення та реалізація проектів на виконання 

Державної цільової  соціальної програми «Молодь України») - 90,0 

тис.грн. для придбання путівок в стаціонарні табори дітям – сиротам, дітям – 

інвалідам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з 

малозабезпеченних сімей, 

        КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» - 225,0 тис.грн., в тому числі: 

-для придбання продуктів харчування учасників наметового  табору 

«Летичівська Січ» - 29,0 тис.грн., 

- для проведення оздоровлення дітей на морі – 196,0 тис.грн., 

         КПКВК 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна  робота  

комунальних дитячо – юнацьких  спортивних шкіл» - 8,5 тис.грн. для 

придбання ноутбука, 

         КПКВК 0615051 «Фінансова підтримка регіональних 

всеукраїнських  організацій фізкультурно  - спортивної спрямованості  



для проведення навчально – тренувальної  та спортивної роботи» - 20,0 

тис.грн.  на виконання заходів цільової програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017-2021 роки, 

        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 очищення скважини с.Козачки – 50,0 

тис.грн., 

       КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населених пунктів» -   

443,8   тис.грн., в тому числі: 

- оплата проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт  - 

відновлення кріплення   верхового укосу  земляної дамби водойми УТМР на 

річці Вовк та на капітальний ремонт  - очищення від намулу відкладів та 

завалів  водойми на річці Вовк – 40,0 тис.грн., 

-  придбання будівельних матеріалів для проведення благоустрою біля 

пам’ятників по населенних пунктах громади – 20,4 тис.грн., 

- придбання пиломатеріалів в старостати громади – 18,5 тис.грн., 

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

- для проведення капітального ремонту доріжок в парку Слави по 

вул.Савіцького Юрія – 200,0 тис.грн., 

- придбання матеріалів та оплати послуг  по очищенню громадських кирниць 

по старостатах громади – 30,0 тис.грн., 

- придбання посадкового матеріалу для озелення селища – 2,0 тис.грн., 

- придбання матеріалів для улаштування огорожі старого кладовища – 32,9 

тис.грн., 

КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» надання іншої 

субвенції районному бюджету в сумі 726,9 тис.грн., в тому числі: 

- для виплати компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям 

громадян на міських та приміських мапшрутах  – 110,0  тис.грн., 

- для відшкодування коштів на придбання медикаментів для лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет (потреба на 2 квартал) – 39,0 

тис.грн. 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам Летичівської 

ЦРЛ – 365,0  тис.грн., 

- придбання кондиціонеру для моргу Летичівської ЦРЛ – 13,0 тис.грн, 

-  проведення поточного ремонту хірургічного відділення Летичівської ЦРЛ – 

199,9 тис.грн. 

          

3. 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» (спеціальний фонд) – 23,6 тис.грн.  для 

придбання мотокоси та бензопили в Летичівський НВК № 1 «ЗОШ 1-3 ст. – 

ліцей» . 



4.Спрямуванням вільного залишку коштів, що утоворився по загальному 

фонду станом на 01.01.2018 року в сумі 59,2 тис грн. на фінансування 

видатків спеціального фонду по КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно – каналізаційного господарства» для виготовлення проектно 

– кошторисних документацій та проведення експертизи, в тому числі нове 

будівництво лінії  водопостачання від  будинку № 34 до будинку № 83  по 

вул.Кармалюка в смт.Летичів – 18,0 тис.грн.,  реконструкцію  лінії 

водопостачання до будинку по вул.Свободи, 31/1 смт.Летичів - 12,8 тис.грн., 

реконструкцію лінії водопостачання від водонапірної башти до існуючої 

мережі по 2 провулку Пушкіна смт.Летичів – 17,0 тис.грн., реконструкція 

свердловини системи водопостачання (район цегельного заводу) в 

смт.Летичів – 11,4 тис.грн. 

5. Перенесенням  планових призначень загального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» КЕКВ 

2110 «Заробітна плата» - 88,1 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» 19,3 тис.грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім 

комунальних)»  - 107,4 тис.грн. для оплати послуг по здійсненню чергування 

рятувальників ДСНС. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              І.І.Тисячний 

 

 

 

 

 


