
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят п’ятої сесії 

 

21.03.2019 р.                                      Летичів                                      №  23    
 

Про внесення змін до селищного 

бюджету Летичівської селищної ради 

на 2019 рік 

 

Відповідно  розпорядження Хмельницької ОДА від 14.03.2019 року № 

172/2019-р «Про перерозподіл видатків та збільшення обсягу доходів і 

видатків обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження Хмельницької 

ОДА від 15.03.2019 року № 181/2019-р «Про збільшення обсягу доходів і 

видатків обласного бюджету на 2019 рік», 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 сесії  селищної ради від 21 грудня  2018 року №39 

„Про селищний бюджет  Летичівської селищної ради  на 2019 рік», від 21 

лютого 2019 року №19 «Про внесення змін до селищного бюджету 

Летичівської селищної ради на 2019 рік» такі зміни: 

         1.1.В 1 абзаці цифри «143756493», «141046688», «2709805» замінити на 

«144384382», «141674577», «2709805». 

         1.2. В 2 абзаці 1 пункту цифри «147306242», «135437926», «11868316» 

замінити на  «149601806», «136299991», «13301815» ( додаток 3). 

 1.3. В 2 абзаці 2 пункту цифри «135437926», «11868316» замінити на   

«136299991», «13301815»  у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком  3  до цього рішення. 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

10592010 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

спеціального фонду, що утворився на початок бюджетного періоду – 363045 

грн.,   передачу  коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету  

розвитку спеціального фонду  - 8330638 грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 1898327 грн. 



  2. Збільшити загальний обсяг доходів загального фонду селищного 

бюджету в 2019 році на 627889  грн. по  КДК 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» - 27000 грн.,  КДК 41051200 «Субвенція з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 

51000 грн. і  КДК 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення  

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   на суму 

549889 грн.  

           3.Збільшити загальний обсяг  видатків  селищного бюджету в 2019 

році на  2295564 грн., в тому числі по загальному фонду - 905621  грн., по 

спеціальному фонду    1389943  грн.   

          3.1. За рахунок  вільного залишку коштів загального фонду селищного 

бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 року, збільшити обсяг видатків  

селищного бюджету у 2019 році на 996336 грн., в тому числі : 

-   загального фонду в  сумі 49336 грн., а саме  на КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою  населенних пунктів» КЕКВ 2220 «Медикаменти 

та перев’язувальні матеріали»  – 1000 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» -  24730 грн. , КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»   – 3606 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» – 

16100 грн.,  КПКВК  0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 

2620 «Поточні трансферти  органам державного управління інших рівнів»   – 

3900 грн.,  

- спеціальному фонду в  сумі – 947000 грн. на КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури  

за рахунок  коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів». 

3.2. За рахунок вільного  залишку коштів бюджету розвитку 

спеціального фонду селищного бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 

року, збільшити обсяг видатків спеціального фонду  селищного бюджету в 

2019 році  на суму  260339 грн., а саме за КПКВК 0116013 «Забезпечення 

діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»- 20244 грн.,  КПКВК 

0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)- 185100 

грн.,  КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110  «Придбання 

предметів та матеріалів довгострокового користування»  – 54995 грн. 

          3.3. За рахунок  іншої субвенції з місцевого бюджету  (субвенція надана 

Меджибізькою селищною радою) збільшити обсяг видатків загального фонду  



селищного бюджету в 2019 році 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 (установам, організаціям)» на суму 27000  

грн. 

3.4.За рахунок   коштів субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам  на надання державної  підтримки  особам з особливими освітніми 

потребами  збільшити обсяг видатків селищного бюджету по головному 

розпоряднику  - відділу освіти молоді та спорту Летичівської селищної ради 

на  підтримку осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної 

освіти на 51000 грн., а саме  по загальному фонду (видатки споживання)  на 

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  - 33000 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 21639 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» - 4761 грн., КЕКВ 2210 «Придбання предметів, обладнання та 

інвентаря»– 6600 грн.) і по  спеціальному фонду (видатки розвитку) на 

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110  «Придбання 

предметів та матеріалів довгострокового користування» – 18000 грн.  

3.5. За рахунок   коштів   субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» у 2019 році збільшити обсяг видатків 

селищного бюджету по головному розпоряднику  - відділу освіти молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на суму 549889 грн.  по КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» , а саме  по 

загальному фонду селищного бюджету -  396285 грн. (КЕКВ 2250 «Видатки 

на відрядження» - 19065 грн. (здійснення  витрат на відрядження для 

підвищення кваліфікації  вчителів, асистентів вчителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним навчанням, директорів закладів загальної 

середньої освіти, заступників директорів з навчально – виховної (навчальної, 

виховної) роботи у початковій школі (абоструктурному підрозділі іншого 

закладу освіти, що забезпечує  початкову освіту) (видатки споживання),  

КЕКВ 2210 «Придбання предметів, обладнання та інвентаря» - 377220 грн., а 

саме на закупівлю сучасних  меблів для початкових класів нової української 

школи -  231244 грн., на  закупівлю   дидактичноних матеріалів для учнів  

початкових класів, що  навчаються за  новими методиками відповідно  до  

Концепції  «Нова українська школа» згідно з переліком, затвердженим МОН 

– 145976 грн.) і по  спеціальному фонду КЕКВ 3110  «Придбання предметів 

та матеріалів довгострокового користування» – 153604 грн.  на закупівлю  

комп’ютерного обладнання, відповідного  мультимедійного комплекту для 

початкових класів нової української школи (видатки розвитку). 

3.6. За рахунок  залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції, що утворився станом на 01.01.2019 року, збільшити обсяг видатків  

загального фонду селищного бюджету в 2019 році по  КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  



спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  для оснащення опорного 

закладу освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо 

– математичних предметів     (видатки споживання) -      400000  грн. 

           3.7.За рахунок залишку коштів субвенції освітньої субвенції по 

загальному фонду, що утворився станом на 01.01.2019 року,   збільшити 

обсяг  видатків спеціального фонду селищного бюджету по головному 

розпоряднику коштів  - відділу освіти молоді та спорту Летичівської 

селищної ради в 2019 році за  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим 

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

гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110  «Придбання предметів та матеріалів 

довгострокового користування» (видатки розвитку) – 11000 грн.   

4.Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджету, перерозподіл  субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам  на надання державної підтримки особам з 

особливими освітними потребами, шляхом зменшення видатків   загального 

фонду  по головному розпоряднику бюджнх коштів – відділу освіти молоді 

та спорту Летичівської селищної ради, за  КПКВК 0611020 «Надання 

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

школою – дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з загального фонду (видатки 

споживання) – 43556 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 28562 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» - 6284 грн., КЕКВ 2210 «Придбання 

предметів, обладнання та інвентаря» - 8710 грн.)  та збільшити обсяг  

видатків по спеціальному фонду селищного бюджету за  КЕКВ 3110  

«Придбання предметів та матеріалів довгострокового користування» 

(видатки розвитку)  – 43556 грн. 

5.Перенести обсяг видатків загального фонду селищного бюджету 2019 

року  по головному розпоряднику бюджнх коштів – відділу освіти молоді та 

спорту Летичівської селищної ради: 

 з КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» - 570452 грн.: 

з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 467583 грн. 

з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -  102869 грн., 

з КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)» - 84000 грн., 

на КЕКВ 2275 «Оплата  інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» - 84000 грн. 

з КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 46215 грн.: 

з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 32915 

грн.,  



з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 8300 грн., 

з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 5000 грн. 

на КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» - 616667 грн.: 

на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 467583 грн. 

на  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 102869 грн., 

на КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)» - 8300 грн., 

на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 32915 

грн.,  

на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 5000 грн. 

по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 50085 грн. на КПКВК  2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 50085 грн. 

 6. Перенести обсяг видатків загального фонду селищного бюджету 

2019 року  по головному розпоряднику бюджнх коштів – відділу освіти 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  з КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 50000 грн. на  

КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти»КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 50000 грн. 

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

1,2,3,4,5,6 цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7 рішення селищної ради від 21 

лютого  2019 року № 19 „Про внесення змін до селищного бюджету 

Летичівської селищної ради на 2019 рік» викласти у редакції відповідно до 

додатків 1,2,3,4,5,6,7 до даного рішення. 

8.Додатки  1,2,3,4,5,6,7  до цього рішення є його невід`ємною 

частиною.  

9.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та соціально 

– економічного розвитку (Самолюк М.М.). 

 

 

Селищний голова                                                       І.І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 21.03.2019 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської селищної 

ради на 2019 рік» 

 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2019 рік обумовлено :  

    1.Спрямуванням  вільного залишку коштів загального фонду, що 

утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 996336 грн. на збільшення 

обсягу  видатків по загальному та спеціальному фонду в 2019 році, а саме:        

 

       КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населенних пунктів» -   

для придбання препарату «бланідаст»  для дизенфекції води  в криницях – 

1000 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»  -  для відшкодування 

використанної електроенергії  за орендованні кабінети працівників відділу 

освіти, молоді та спорту в приміщенні Летичівської дитячої музичної школи -  

24730 грн.  

        КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства»  для оплати послуг до приєднання до 

електричних мереж  системи розподілу  каналізаційного колектора по вул. 

Савіцького Юрія – 3606 грн., 

                 КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм  соціально – економічного та 

культурного розвитку регіонів» – 16100 грн.: 

-  на виконання заходів програми забезпечення національної безпеки на 

території  Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

Летичівського району Хмельницької області на 2019-2020 роки – 4000 грн., 

- на виконання заходів програми мобілізації зусиль Летичівської селищної 

ради, її виконавчих органів і Управління Державної міграційної служби 

України в Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної 

міграційної політики на 2019-2023 роки – 4000 грн., 

- на виконання заходів забезпечення заходів щодо проведення призову 

громадян України  на строкову військову службу, призову на військову 

службу за контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов’язаних  

на території Летичівської селищної ради на 2018-2019 роки, та проведення 

ремонтних робіт Летичівського районного військового комісаріату  - 8100 

грн. 

          КПКВК  0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  субвенція 

районному бюджету  на виконання заходів програми  мобілізаційної 

підготовки місцевого значаення  на 2019 – 2020 роки – 3900 грн.,  

          КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої  інфраструктури  за рахунок  коштів місцевого бюджету» на 

проведення капітального ремонту вул.Лікарської смт.Летичів – 947000 грн. 

2. Спрямуванням    залишку коштів бюджету розвитку спеціального фонду 

селищного бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 року     на 



збільшення обсягу видатків спеціального фонду в 2019 році на  суму  260339 

грн., а саме: 

         КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» - 20244 грн. додатково  для виготовлення 

проектно – кошторисних документацій на будівництва мережі 

водопостачання по вул.Вишневій, вул.Луговій в с.Козачки  та   по 

вул.Молодіжній, вул.Центральній, вул.Садовій та вул.Урожайній в 

с.Гречинці, 

         КПКВК 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку» - 185100 грн. для проведення співфінансування реконструкції 

Летичівського НВК № 2 (ЗОШ 1-3 ст. – гімназії), 

 

         КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» для придбання 

ноутбуків в Вербецький ДНЗ, Снітівський ДНЗ, Козачківський ДНЗ, 

Сусловецький ДНЗ та Летичівський ДНЗ № 4 – 54995 грн. 

3. Збільшенням обсягу доходів загального фонду селищного бюджету у 2019 

році на 27000 грн. по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  

(субвенція надана Меджибізькою селищною радою) і збільшенням обсягу 

видатків загального фонду селищного бюджету за КПКВК 0113192 

«Надання фінансової підтримки громадським  організаціям  ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» 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 

– 22000 грн. та програми   соціальної підтримки, трудової і медичної 

реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС  на 2019-

2020 роки – 5000 грн. 

4.Збільшенням  обсягу  доходів загального фонду селищного бюджету у 2019 

році по КДК 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету     на надання 

державної  підтримки  особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету»  на суму 51000 грн.  та 

збільшити обсяг видатків селищного бюджету по головному розпоряднику  - 

відділу освіти молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму 51000 

грн. : 

 - по загальному фонду (видатки споживання) на  підтримку осіб з 

особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти по КПКВК 

0611010 «Надання дошкільної освіти»  - 33000 грн., а саме на КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 21639 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» - 4761 грн., КЕКВ 2210 «Придбання предметів, обладнання та 

інвентаря»– 6600 грн., 

-  по спеціальному фонду (видатки розвитку) на  підтримку осіб з 

особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти по КПКВК 

0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110  «Придбання предметів 

та матеріалів довгострокового користування» – 18000 грн.  

5. Збільшенням обсягу  доходів загального фонду селищного бюджету у 2019 

році  по КДК 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету   на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 



школа» за рахунок відповідної субвенції з місцевого бюджету» у 2019 році  

на суму 549889 грн.  та збільшити обсяг видатків селищного бюджету по 

головному розпоряднику  - відділу освіти молоді та спорту Летичівської 

селищної ради по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

гімназіями, колегіумами» на суму 549889 грн.: 

- по загальному фонду селищного бюджету -  396285 грн., а саме: 

    - КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 19065 грн. (здійснення  витрат на 

відрядження для підвищення кваліфікації  вчителів, асистентів вчителів 

закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, директорів 

закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально – 

виховної (навчальної, виховної) роботи у початковій школі (або 

структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує  початкову 

освіту) (видатки споживання) . 

     -  КЕКВ 2210 «Придбання предметів, обладнання та інвентаря» - 377220 

грн., а саме на закупівлю сучасних  меблів для початкових класів нової 

української школи -  231244 грн., на закупівлю дидактичноних матеріалів для 

учнів початкових класів, що  навчаються за  новими методиками відповідно  

до  Концепції  «Нова українська школа» згідно з переліком, затвердженим 

МОН – 145976 грн., 

- по спеціальному фонду  на закупівлю  комп’ютерного обладнання, 

відповідного  мультимедійного комплекту для початкових класів нової 

української школи (видатки розвитку) – 153604 грн. 

6.Перенесенням обсягу видатків селищного бюджету в 2019 році, що 

здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам  на надання державної підтримки особам з особливими освітними 

потребами,  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 загального фонду (видатки споживання) – 43556 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 28562 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» - 6284 грн., КЕКВ 2210 «Придбання предметів, обладнання та 

інвентаря» - 8710 грн.)  на спеціальний фонд  КЕКВ 3110  «Придбання 

предметів та матеріалів довгострокового користування» (видатки розвитку)  

– 43556 грн. 

      7.Перенесенням обсягу видатків загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджнх коштів – відділу освіти молоді та спорту 

Летичівської селищної ради: 

        з КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

гімназіями, колегіумами» - 570452 грн.: 

з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 467583 грн. 

з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -  102869 грн., 

з КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)» - 84000 грн., 

на КЕКВ 2275 «Оплата  інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 

84000 грн. 



        з КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 46215 грн.: 

з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 32915 грн.,  

з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 8300 грн., 

з КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 5000 грн. 

        на КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – 

ресурсних центрів» - 616667 грн.: 

на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 467583 грн. 

на  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 102869 грн., 

на КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)» - 8300 грн., 

на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 32915 грн.,  

на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 5000 грн. 

      по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 50085 грн. на КПКВК  2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 50085 грн. 

8. Спрямуванням залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції, що утворився станом на 01.01.2019 року, збільшити планові 

призначення селищного бюджету в 2019 році по по КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  для оснащення опорного 

закладу освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів природничо 

– математичних предметів     (видатки споживання) -      400000,00 грн. 

 

9. Перенесенням обсягу видатків загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджнх коштів – відділу освіти молоді та спорту 

Летичівської селищної ради  з КПКВК 0611010 «Надання дошкільної 

освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 50000 грн. на  КПКВК 

0611161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 

2273 «Оплата електроенергії» - 50000 грн. для відшкодування 

заборгованості за спожиту електроенергію. 

 

10. Спрямуванням залишку коштів субвенції освітньої субвенції по 

загальному фонду, що утворився станом на 01.01.2019 року, на збільшення 

обсягу видатків спеціального фонду селищного бюджету по головному 

розпоряднику коштів  - відділу освіти молоді та спорту Летичівської 

селищної ради в 2019 році за  КПКВК 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. 

школою - дитячим садком,  інтернатом при школі),  спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110  «Придбання 

предметів та матеріалів довгострокового користування» (видатки розвитку) – 

11000 грн. для придбання ноутбука в 6-А клас Летичівського НВК № 2 

«ЗОШ 1-3  ст. – гімназія». 

 

Селищний голова                                                           І.Тисячний 


