
 

                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят сьомої сесії 

 

30.10.2018 р.                                      Летичів                                      №   25 
 

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», від 28.09.2018 

року № 21 «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 115,9 тис.грн., в тому числі по КДК 

24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту» - 66,0 тис.грн., КДК 33010100 «Кошти від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться 

на території Автономної Республіки Крим» - 37,9 тис.грн., КДК 19010300 

«Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 



сировини» - 12,0 тис.грн., тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «148341,1», 

«144379,7», «3961,4»  замінити на «148457,0», «144379,7», «4077,3» (додаток 

1). 

      За рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду по 

екологічному податкуз більшити планові призначення спеціального фонду по 

КПКВК 0118312 «Утилізація відходів»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 12,0 тис.грн. 

      За рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду 

бюджету розвитку в сумі 103,9  тис.грн. збільшити планові призначення  

бюджету розвитку  спеціального фонду по КПКВК 0117367 «Виконання 

інвестиційних проектів  в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості»  КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 78,3 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» -  25,6 тис.грн.  

       Перенести планові призначення видаткової частини спеціального 

фонду з КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація  

інших об’єктів» - 558,6 тис.грн. і  збільшити  планові призначення видаткової 

частини загального фонду на 539,7 тис.грн., в тому числі по КПКВК 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико – санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)»-  31,0  тис.грн., КПКВК 

0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2610 

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

14,3 тис.грн., КПКВК 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського 

господарства» » КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 20,0 тис.грн.,  

КПКВК 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» » КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 20,0 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» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 30,0 тис.грн., 

КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти  органам державного управління інших рівнів» -  136,9  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»  – 143,0 

тис.грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 33,5 

тис.грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 14,8 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці»- 94,7 тис.грн.,  КПКВК 1014060 «Забезпечення 

діяльності палаців і будинків   культури, клубів, центрів дозвілля та інших  

клубних закладів»-  73,5  тис.грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4,9 тис.грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 58,1 тис.грн.,   КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 10,5 тис.грн., КПКВК 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 



комунальних)» - 20,0 тис.грн., КПКВК 0113121 «Утримання та забезпечення 

діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»– 30,0 тис.грн.,   КПКВК 

0113192 «Надання фінансової  підтримки громадським  організаціям ветеранів 

і осіб з інвалідністю, діяльність яких  має соціальну спрямованність» КЕКВ 

2610 «Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям)» – 5,0 тис.грн.,  КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм  соціально – 

економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам 

державного управління інших рівнів» - 16,0 тис.грн.    та спеціального фонду – 

18,9 тис.грн., а саме  по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

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

КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»-  8,9 тис.грн., КПКВК 0113192 «Надання фінансової  підтримки 

громадським  організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких  має 

соціальну спрямованність» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» – 10,0 тис.грн. 

        Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування»  - 392,5 тис.грн. 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 2111 «Заробітна плата» - 

315,0 тис.грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 65,0  тис.грн. і  

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 12,5 тис.грн. 

            Перенести планові призначення селищного бюджету по КПКВК 

0611010 «Надання дошкільної освіти» з спеціального фонду КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 22,5 тис.грн. на загальний 

фонд  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 22,5 тис.грн. 

       Перенести планові призначення загального фонду селищного бюджету 

по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населенних пунктів» з КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (загальний фонд) – 99,9   

тис.грн.   на КЕКВ 3110 «Придбання предметів і матеріалів довгострокового 

користування» (спеціальний фонд) – 99,9 тис.грн. 

         Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету з 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 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 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 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  3,9 тис.грн. 

          Перенести планові призначення загального фонду селищного 

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

2111 «Заробітна плата» - 21,2 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 



праці» - 7,8 тис.грн., з КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» - 15,8 тис.грн. 

на КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 36,7 тис.грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 8,1 тис.грн. 

       Внести зміни до угоди про надання субвенції між Летичівською 

селищною радою і  Летичівською районною радою, а саме кошти в сумі 39,0 

тис.грн., що виділялися на заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет  спрямувати на придбання реактивів для проведення 

аналізів – 16,8 тис.грн. та придбання світильника п’ятирефлекторного  в 

операційний блок – 22,2 тис.грн. 

          Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри ««156591,5», «130892,3», «25699,2» 

замінити на  «156707,5», «131332,1», «25375,4» ( додаток 3). 

    1.2. У пункті 2 цифри «130892,3», «25699,2» замінити на «131332,1», 

«25375,4»    (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

21298,0 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  - 11571,4 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 1,2,3,4,5,6,7 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», 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», від 28.09.2018 року 

№ 21 «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 30.10.2018 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 спеціального 

фонду в 2018 році – 115,9 тис.грн., в тому числі: 

КДК 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту» - 66,0 тис.грн., 

КДК 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим» - 37,9 тис.грн., 

КДК 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини» - 12,0 тис.грн. 

         2.Спрямуванням коштів від перевиконання планових призначень 

спеціального фонду по екологічному податку на КПКВК 0118312 «Утилізація 

відходів» - 12,0 тис.грн. для оплати послуг по впорядкуванню сміттєзвалищ. 

         3.Спрямуванням коштів від перевиконання доходів планових 

призначень спеціального фонду бюджету розвитку – 103,9  тис.грн. на 

фінансування видатків спеціального фонду, а саме: 

            КПКВК 0117367 «Виконання інвестиційних проектів  в рамках 

реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у 

сільській місцевості»- 78,3 тис.грн. для співфінансування на придбання 

службового автомобіля, який відповідає критеріям, визначеним МОЗ (в тому 

числі для обслуговування мешканців віддалених населених пунктів, що 

розташовані на території обслуговування закладу охорони здоров’я), 

медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, що працюють 

у сільській місцевості, 

           КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів»-  25,6 

тис.грн. для придбання дверей в КУ «Летичівський будинок культури». 

        4.Перенесенням планових призначень видаткової частини 

спеціального фонду з КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» - 558,5 тис.грн.  на збільшення 

планових призначень видаткової частини загального та спеціального фондів, а 

саме по: 

        КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» 

- 31,0  тис.грн. для покриття витрат на державну реєстрацію транспортного 

засобу, 

         КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я» - 14,3 тис.грн. на  виконання заходів програми покращення 

надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, 

         КПКВК 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського 

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

«Турбота»  для надання матеріальної допомоги  на лікування, 

         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» – 30,0 тис.грн. для 

відшкодування електроенергії в орендованому приміщенні районної ради, 

         КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» надання іншої 

субвенції районному бюджету в сумі 136,9  тис.грн., в тому числі: 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями кочегарам Летичівської  

районної ради –  39,9  тис.грн., 

- для виплати компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям 

громадян на міських та приміських маршрутах  - 80,0 тис.грн. 

- на виконання Програми сприяння функціонуванню Центру надання 

адміністративних послуг Летичівської РДА на 2017-2018 роки   – 12,0 

тис.грн., 

- на фінансування заходів районної програми соціальної підтримки 

громадян Летичівського району  на 2016-2020 роки за принципом 

«єдиного вікна»  та «мобільного соціального офісу» - 5,0 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»  – 143,0 тис.грн., а саме: 

- для сплати  нарахованого  єдиного соціального внеску на доплату до 

мінімальної заробітної плати – 91,5 тис.грн., 

- придбання 12 каналізаційних люків в Летичівський НВК № 1 (ЗОШ 1-3 ст. 

– ліцей) – 3,5 тис.грн., 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями (2 додатково веденні 

штатні одиниці поварів Летичівського ліцею  № 1  – 18,0 тис.грн., 

- придбання матеріалів -  30,0  тис.грн. 

          КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів»-  82,3  

тис.грн., а саме: 

- для сплати  нарахованого  єдиного соціального внеску на доплату до 

мінімальної заробітної плати – 57,0 тис.грн., 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями за виконанні роботи по 

поточному ремонту  СК с.Лісо – Березівка – 6,0 тис.грн.,    

- придбання дверей в КУ «Летичівський будинок культури» - 8,8 тис.грн., 

- облаштування системи опалення  КУ «Летичівський будинок культури» - 

10,5 тис.грн. 

          КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

- 20,0 тис.грн. на виконання заходів програми профілактики  і боротьби зі 

сказом в Летичівській територіальній громаді на 2018-2019 роки,  



          КПКВК 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 30,0 тис.грн. на виконання 

заходів програми подальшого вдосконалення соціальної роботи у 

Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки, 

 КПКВК 0113192 «Надання фінансової  підтримки громадським  

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких  має 

соціальну спрямованість» – 15,0 тис.грн. на виконання заходів програми 

соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції інвалідів 

по зору Летичівської ТПО УТОС  на 2016-2018 роки, 

         КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм  соціально – економічного розвитку 

регіонів»  - 16,0 тис.грн. на виконання заходів програми  мобілізації зусиль  

Летичівської селищної ради та Управління Державної казначейської служби 

України у Летичівському районі Хмельницької області  по покращенню 

обслуговування розпорядників і одержувачів коштів селищного бюджету, 

впровадження дистанційного обслуговування з використанням програмно-

технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство», забезпечення 

контрольованого доступу до приміщень УДКСУ та забезпечення обмеженого 

доступу в приміщення в якому розміщена Комплексна система захисту 

інформації відокремленого пункту реєстрації  програмно-технічного 

комплексу Акредитованого центру сертифікацї ключів Державної 

казначейської служби України (КСЗІ ВПР ПТК АЦСК ДКСУ)   на 2018- 2019 

роки. 

          5.Перенесенням планових призначень загального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування»  - 392,5 тис.грн. на  КПКВК 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

315,0 тис.грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 65,0  тис.грн.,  

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 12,5 тис.грн. 

        6.Перенесенням планових призначень селищного бюджету по КПКВК 

0611010 «Надання дошкільної освіти» з спеціального фонду КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 22,5 тис.грн. на загальний 

фонд  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 22,5 тис.грн. 

        7.Перенесенням планових призначень загального фонду селищного 

бюджету по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населених пунктів» 

з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (загальний 

фонд) – 99,9   тис.грн.,  на КЕКВ 3110 «Придбання предметів і матеріалів 

довгострокового користування» (спеціальний фонд) – 99,9 тис.грн. 

        8.Перенесенням планових призначень загального фонду селищного 

бюджету з 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 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» 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 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  3,9 тис.грн. 

         9.Перенесенням планових призначень загального фонду селищного 

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

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 21,2 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 7,8 тис.грн., з КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» - 15,8 

тис.грн. на КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 36,7 тис.грн.,  КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 8,1 тис.грн. 

10.Внесенням змін до угоди про надання субвенції між Летичівською 

селищною радою і  Летичівською районною радою, а саме кошти в сумі 39,0 

тис.грн., що виділялися на заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет  спрямувати на придбання реактивів для проведення 

аналізів – 16,8 тис.грн. та придбання світильника п’ятирефлекторного  в 

операційний блок – 22,2 тис.грн. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              І.І.Тисячний 

 


