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Про внесення змін до розпису 

загального фонду селищного 

бюджету на 2019рік 

 

      Для  недопущення виникнення кредиторської заборгованості та    

відповідно до листів  відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради № 80 від 06.02.2019 року, відділу культури молоді та 

спорту  Летичівської селищної ради №  21 від 06.02.2019 року, внести 

зміни до розпису загального фонду селищного бюджету і перенести 

бюджетні призначення загального фонду селищного бюджету в 2019 році: 

    - по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти»  КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» з грудня 3275,00 грн., з листопада 1045,00 грн. на лютий  

4320,00 грн.  для проведення оплати за придбані медикаменти; 

    - по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної  ради по КПКВК 

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» з липня 5000,00 грн., з серпня 5000,00 

грн., з вересня 6000,00 грн., з жовтня – 5000,00 грн., з листопада – 5000,00 

грн., з грудня – 5000,00 грн. на  лютий – 31000,00 грн. для передплати 

періодичних видань; 

    - по головному розпоряднику бюджетних коштів Летичівській селищній 

раді: по КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

3994,00 грн. в т.ч.: з лютого – 261,00 грн., з березня 666,00 грн., з квітня 

667,00 грн., з травня 600,00 грн., з червня 600,00 грн., з липня 600,00 грн. з 

серпня 600,00 грн. на КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 3994 

грн. на лютий для забезпечення страхування працівників пожежної 

команди»,  по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 840,00 грн. з 

січня на  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 840,00 



грн. на лютий для сплати послуг радіочастотного моніторингу та 

забезпечення широкосмугового радіодоступу і 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» з  КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 5545,00 грн. з лютого на 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку)» в сумі 5545,00 грн. на лютий 

для оплати послуг перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових 

осіб місцевого самоврядування.  

 

 

 

 

 

Селищний голова                                         І.І.Тисячний 


