
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
10.04.2019 року                             Летичів                                          № 42 
 

 

 

 

Про внесення змін до розпису 

загального фонду селищного 

бюджету на 2019 рік 

 

      Для  недопущення виникнення кредиторської заборгованості та    

відповідно до листів відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради №196 від 03.04.2019 року та відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради № 66 від 

10.04.2019 року внести зміни до розпису загального фонду селищного 

бюджету і перенести бюджетні призначення загального фонду селищного 

бюджету в 2019 році по головних розпорядниках бюджетних коштів 

відділу освіти, молоді та спорту та відділу культури, національностей та 

релігій Летичівської селищної ради: 

 по КПКВК 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з неолімпійських видів спорту»: 

КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) в сумі 2000,00 грн. на квітень в т.ч.: 

з грудня 1000,00 грн., з листапада 1000,00 грн.  для оплати відряджень; 

 по КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»: 

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладняння та інвентар) в сумі 15900,00 

грн. на квітень в т.ч.: з грудня 5300,00 грн, з листопада 5300,00 грн., з 

жовтня 5300,00 грн. для придбання фарби з метою ремонту у Летичівській 

ДЮСШ; 

по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»: 

КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) в сумі 41056,00 грн. на квітень в т.ч.: з 

з листопада 10000,00 грн., з жовтня 6056,00 грн., з вересня 5000,00 грн., з 

серпня 5000,00 грн., з липня 5000,00 грн., з червня 5000,00 грн., з травня 

5000,00 грн.; 

по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»: 

КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) в сумі 36396,00 грн. на квітень в т.ч.: з 

грудня 5000,00 грн., з листопада 7396,00 грн., з жовтня 5000,00 грн., з 



вересня 5000,00 грн., з серпня 3000,00 грн., з липня 3000,00 грн., з червня 

3000,00 грн., з травня 5000,00 грн.; 

по КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)»: 

КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) в сумі 11000,00 грн. на квітень в т.ч.: з 

вересня 5000,00 грн., з серпня 2000,00 грн., з липня 2000,00 грн., з червня 

2000,00 грн. для проведення розрахунків за спожиту електроенергію за 

квітень. 

 

 

Перший заступник 

селищного голови      О.В.Ліщинський 


