
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят сьомої сесії 

 

28.09.2018 р.                                      Летичів                                      № 21   
 

 

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 рішень сесій  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», від 

27.04.2018 року № 26 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 

рік», від 24.05.2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік», від 14.06.2018 року № 7 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік», від 25.06.2018 року № 42 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від 26.07.2018 року  № 25 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 09.08.2018 року № 4 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»,  від 30.08.2018 р. № 22 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від  05.09.2018 р. № 

1  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», такі зміни: 

1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду селищного бюджету в 2018 році на 2498,9 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» -  580,0 тис.грн., КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата» - 1294,0 тис.грн,   КДК 14040000  «Акцизний податок з 

реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів» - 60,0 тис.грн., КДК 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне 



від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості» - 30,0 тис.грн., КДК 18010500 «Земельний 

податок з юридичних осіб» - 30,0 тис.грн., КДК 18010600 «Орендна плата з 

юридичних осіб» - 200,0 тис.грн., КДК 18010700 «Земельний податок з 

фізичних  осіб» - 200,0 тис.грн., КДК 21050000 «Плата за розміщення 

тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» - 35,0 тис.грн.,  КДК 18050400 

«Єдиний податок з фізичних осіб» - 69,9 тис.грн., тобто в 1 абзаці 1 пункту 

цифри «145842,2», «141880,8», «3961,4»  замінити на «148341,1», «144379,7», 

«3961,4» (додаток 1). 

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету за 8 місяців 2018 року збільшити планові призначення видаткової 

частини  селищного бюджету в 2018 році на 2498,9 тис.грн., в тому числі: 

- по загальному фонду  селищного бюджету на 2220,3  тис.грн., а саме по 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 

«Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» - 

79,6 тис.грн., КПКВК 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 40,0 

тис.грн.,   КПКВК 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського 

господарства» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»- 50,0 тис.грн.,  КПКВК 

0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм  КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного управління 

інших рівнів»- 53,5 тис.грн.,  КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  

населенних пунктів» - 673,8   тис.грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 181,6 тис.грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 492,2 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 (установам, організаціям)» - 

55,0 тис.грн., КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 20,0 тис.грн.,  КПКВК 0117130 «Здійснення заходів з  

землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»-  38,5 тис.грн.        

КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським  організаціям  

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» 

КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)»–  5,0 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» – 283,7 тис.грн. (КЕКВ 2800 «Інші 

поточні видатки» - 48,5 тис.грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 191,0 

тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 42,0 тис.грн., КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2,2 тис.грн.,          

КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації  надзвичайних  ситуацій 

та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 5,0 тис.грн., КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного управління 



інших рівнів» -  371,4  тис.грн., КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти 

школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими) – 24,6 тис.грн. (КЕКВ 2111 Заробітна 

плата» - 20,2 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 4,4 

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

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів»-  250,5 тис.грн. 

(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9,9 тис.грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 239,5 тис.грн., КЕКВ 2111 

Заробітна плата» - 0,9 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 

- 0,2 тис.грн.),   КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 56,6 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» - 213,1 тис.грн. 

(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 166,9 тис.грн.,  

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 46,2 тис.грн.), 

  - по спеціальному фонду  селищного бюджету на  278,6 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» КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 10,6 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»-16,8 тис.грн.,    КПКВК 0611010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 33,5 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» - 48,0 тис.грн. (КЕКВ 3110  

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 42,0 

тис.грн., КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» - 

6,0 тис.грн.), КПКВК 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота 

комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 169,7 тис.грн. 

        Спрямувати залишки 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» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» (спеціальний фонд)- 334,4 тис.грн.  

        Перенести  планові призначення  селищного бюджету по  КПКВК 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  з КЕКВ 2210 



«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (загальний фонд) на КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(спеціальний фонд) – 107,5 тис.грн., в тому числі 86,5 тис.грн. коштів 

субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  якісної, сучасної та 

доступної  загальної  середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  (на закупівлю комп’ютерного 

обладнання, відповідного мультимедійного комплексу для початкових класів 

нової української школи). 

       Перенести планові призначення загального фонду селищного бюджету 

по КПКВК 0118120 «Заходи з організації  рятування на водах» з КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 9,1 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

2,0 тис.грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 11,1 тис.грн.  
 

              Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «153758,2», «128779,6», «24978,6» 

замінити на  «156591,5», «130892,3», «25699,2» ( додаток 3). 

    1.2. У пункті 2 цифри «128779,6», «24978,6» замінити на «130892,3», 

«25699,2»     ( (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

21737,8 тис.грн, джерелом покриття якого визначити  залишок бюджетних 

коштів спеціального фонду станом на 1.01.2018 р. в сумі 539,5 тис. грн., 

передачу  коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету  

розвитку спеціального фонду  - 12011,2 тис.грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 9187,1 тис.грн. 

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

1 цього рішення додатки 2,3,6 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», від 27.04.2018 року № 26 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік»,  від 24.05.2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік», від 14.06.2018 року № 7 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від 25.06.2018 року № 42 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», № 25 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від 09.08.2018 року № 4 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 30.08.2018 р. № 22 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від  05.09.2018 р. № 1  

«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 28.09.2018 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 2498,9 тис.грн., в тому числі:  

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» -  580,0 тис.грн., 

   КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 1294,0 тис.грн, 

  КДК 14040000  «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» - 60,0 тис.грн., 

КДК 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості» - 30,0 тис.грн., 

КДК 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» - 30,0 тис.грн. 

КДК 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 200,0 тис.грн., 

КДК 18010700 «Земельний податок з фізичних  осіб» - 200,0 тис.грн., 

КДК 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів» - 35,0 тис.грн.,  

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 69,9 тис.грн. 

        2.Спрямувати кошти від перевиконання дохідної частини селищного 

бюджету за 8 місяців 2018 року в сумі  2498,9 тис.грн. на фінансування 

видатків по загальному та спеціальному фонду, а саме на: 

        КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» 

-  79,6  тис.грн., а саме: 

- на закупівлю туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики – 24,0 

тис.грн., 

- укомплектування  лікарських сумок – 49,6 тис.грн., 

- метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки – 6,0 тис.грн. 

         КПКВК 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського 

господарства» - 50,0 тис.грн.  на виконання заходів програми підтримки  

сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської селищної 

ради на 2017 – 2018 роки, 

         КПКВК 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення»- 40,0 тис.грн. на виконання заходів програми 

«Турбота  для надання матеріальної допомоги  на лікування, 

КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм  - 53,5 тис.грн., а саме: 

- на  виконання заходів програми забезпечення національної  безпеки на 

території об’єднанної територіальної громади смт.Летичів на 2017-2018 роки 

– 12,5 тис.грн., 



- на  виконання заходів програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки  для придбання ПММ – 10,0 

тис.грн., 

- на виконання Комплексна програма 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 для оплати послуг редакції газети за розміщення матеріалів 

на податкову тематику – 1,0 тис.грн., 

- на виконання Програма покращення координації та повсякденної 

(оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського 

порядку на території Летичівської селищної ради  на 2016 – 2020 роки – 30,0 

тис.грн. 

          КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населенних пунктів» - 

673,8   тис.грн., а саме: 

- для придбання дорожніх знаків – 12,6 тис.грн. та оплати послуг по 

встановленню дорожніх знаків – 35,0 тис.грн., 

- придбання бетонної огорожі  на кладовище с.Бохни – 38,0 тис.грн. та 

до пам’ятника загиблих воїнів с.Бохни – 38,0 тис.грн., 

- оплати послуг по утриманню наглядачів кладовищ – 73,6 тис.грн., 

- оплати послуг по очищенню вулиць, тротуарів та доріг – 383,6 тис.грн., 

- придбання матеріалів для вуличного освітлення – 73,0 тис.грн., 

- придбання пиломатеріалів в старостати громади – 20,0 тис.грн. 

КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

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

житлово – комунальні послуги» - 55,0 тис.грн. на виконання  заходів 

програми  розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки на виготовлення  

та встановлення огорожі охоронної  зони  та  фарбування  водонапірних 

башень смт.Летичів,                                                                          КПКВК 

0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного 

господарства» - 20,0 тис.грн.   на виконання заходів програми «Питна 

вода» для підключення свердловин сіл Майдан-Голенищівський та Сахни до 

електропостачання, 

         КПКВК 0117130 «Здійснення заходів з  землеустрою» - 38,5 тис.грн. 

на виконання заходів програми здійснення землеустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2018-2019 роки для оплати послуг по 

розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

створення громадських пасовищ в  с.Прилужне, с.Буцні, с.Майдан – 

Голенищівський, с.Голенищево, 

        КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським  

організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість» –  5,0 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, 

         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» – 294,3 тис.грн., в тому числі: 

- для  плати за одержання сертифікату про готовність об’єкта до експлуатації 

по будівництву лінії електропередач для вуличного освітлення с.Марківці – 

8,5 тис.грн., на капітальний ремонт вул.Зубкова від ПК24+87 до вул.Героїв 

Крут (ПК 28+03) в смт.Летичів – 8,5 тис.грн., плата за одержання сертифікату 

про готовність об’єктів до експлуатації по будівництву свердловин та мереж 

водопостачання сіл Майдан – Голенищівський, Сахни, Гречинці – 31,5 

тис.грн. 

- виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам управління в 

зв’язку з підняттям окладів та внесенням змін Кабінетом Міністрів України 

10.05.2016 року до постанови КМУ  від 09.03.2006 року № 268 «Про 

упорядкування  структури та  умов оплати праці  працівників апарату  

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» - 233,0 

тис.грн., 

- придбання проектора та проекційного екрана для проведення сесійних 

засідань – 12,8 тис.грн. 

         КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації  надзвичайних  

ситуацій та наслідків стихійного лиха» - 5,0 тис.грн. для оновлення 

матеріального резерву (придбання 32 листків шиферу) 

        КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» надання іншої 

субвенції районному бюджету в сумі 371,4  тис.грн., в тому числі: 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам Летичівської 

ЦРЛ –  132,5  тис.грн., 

- для відшкодування коштів на придбання медикаментів для лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет (потреба на 4 квартал) – 39,0 

тис.грн., 

- для придбання циркуляційного насосу для опалювальної системи 

адмінприміщення районної ради  - 24,0 тис.грн., придбання лампів 

денного світла для актової зали  районної ради– 4,0 тис.грн., 

- проведення метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки 

Летичівської ЦРЛ – 23,3 тис.грн., 

- на виконання Програми   розвитку архівної справи на 2018-2022 роки для 

придбання стелажів – 32,0 тис.грн., 

- для технічного  обслуговування трансформаторної підстанції – 13,6 

тис.грн., поточного ремонту та заміни обладнання трансформаторної 

підстанції – 14,6 тис.грн. і лабораторних електротехнічних вимірів та 

пусконалагоджувальних робіт на трансформаторній підстанції 

Летичівської ЦРЛ – 8,4 тис.грн., 

- для оплати послуг  по  поточному ремонту неврологічного відділення 

Летичівської ЦРЛ – 80,0 тис.грн. 

        КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 



хоровими, мистецькими) – 24,6 тис.грн. для виплати заробітної плати з 

нарахуваннями в зв’язку із внесенням змін до штатного розпису (0,5 ставки 

викладача оркестрового класу і  0,33 ставки викладача інклюзивної групи 

творчого розвитку для навчання дітей з особливими потребами), 

       КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів»-  267,3 

тис.грн., а саме:    

- для оплати послуг поточного ремонту– 16,0 тис.грн. і придбання дверей  - 

16,8 тис.грн. для СК с.Ялинівка, 

- оплата послуг по облаштуванню опалення СК с.Ялинівка – 15,9 тис.грн., 

- для оплати послуг поточного ремонту СК с.Горбасів – 50,2 тис.грн., 

- виплати заробітної  плати з нарахуваннями згідно договору ЦПХ по 

поточному ремонту даху с.Суслівці – 1,1 тис.грн., 

- придбання будівельних матеріалів по поточному ремонту  СК  с.Рудня – 

9,9 тис.грн., 

- оплата послуг по поточному ремонту Летичівського БК  - 8,1 

тис.грн.(додатково), 

- для встановлення системи опалення в Летичівському будинку культури – 

149,2 тис.грн. 

       КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 90,1 тис.грн., а саме: 

- для придбання 20 розділочних столів в харчоблоки дошкільних 

навчальних закладів – 54,7 тис.грн., 

- придбання варочного котла в Летичівський ДНЗ № 1 «Калинонька» - 33,6 

тис.грн., 

- придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту Горбасівського 

ДНЗ – 1,8 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» - 261,1 тис.грн., в тому числі : 

- придбання електром’ясорубок в Вербецьку ЗОШ 1-2 ст., Голенищівську 

ЗОШ 1-3 ст. та  Гречинецький НВК – 24,0 тис.грн., 

- виготовлення та проведення експертизи проектно – кошторисної 

документації по будівництву спортивного майданчика в Летичівському 

НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст. – ліцей) - 6,0 тис.грн., 

- оплата послуг по виготовленню стендів в Летичівський НВК № 3 (ЗОШ 1-

3 ст. – дошкільний заклад) – 4,0 тис.грн., 

- придбання 30 розділочних столів в харчоблоки загальноосвітніх 

навчальних закладів – 82,1 тис.грн., 

- придбання дидактичного матеріалу – 12,5 тис.грн. та меблів – 44,5 тис.грн. 

для НУШ (додатково), 

- придбання вікна та інших будівельних матеріалів в Голенищівську ЗОШ 

1-3 ст. – 9,2 тис.грн., 

- проведення поточного ремонту актової зали (сцени) Новокостянтинівської 

ЗОШ 1-3 ст. – 10,6 тис.грн., 

- придбання стендів в Новокостянтинівську ЗОШ 1-3 ст. – 10,5 тис.грн. 

- поточний ремонт сходів Новокостянтинівської ЗОШ 1-3 ст. – 31,7 тис.грн., 



- придбання дверей в харчоблок Вербецької ЗОШ 1-2 ст. – 8,0 тис.грн. 

- для придбання двох телевізорів (2 і 4 класи) Летичівського НВК № 1 

(ЗОШ 1-3 ст. – ліцею) – 18,0 тис.грн. 

          КПКВК 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота 

комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл» - 169,7 тис.грн. для 

реконструкції частини допоміжного приміщення під теплогенераторну 

Летичівської ДЮСШ. 

3. Спрямувати    залишки 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)- 334,4 тис.грн. на 

придбання шаф для зберігання дидаткичного матеріалу. 

4.Перенести  планових призначень  селищного бюджету по  КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  з КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (загальний фонд) на 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» (спеціальний фонд) – 107,5 тис.грн., в тому числі 86,5 тис.грн. 

коштів субвенції   з місцевого бюджету на забезпечення  якісної, сучасної та 

доступної  загальної  середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  (на закупівлю комп’ютерного 

обладнання, відповідного мультимедійного комплексу для початкових класів 

нової української школи). 

5.Перенести планові призначення загального фонду селищного бюджету по 

КПКВК 0118120 «Заходи з організації  рятування на водах» з КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 9,1 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

2,0 тис.грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 11,1 

тис.грн. для виготовлення та встановлення віконних грат в приміщення 

аварійно – рятувальної станції. 

  

 

 

 

Селищний голова                                                І.І.Тисячний 

 

 


