
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
24.04.2019 року                             Летичів                                           № 52 
 

 

Про внесення змін до розпису  

загального фонду та кошторису  

спеціального фонду селищного 

бюджету на 2019 рік 

 

  

 

 Для недопущення виникнення кредиторської заборгованості, 

відповідно до листів відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради від 24.04.2019 року № 76 та відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради від 24.04.2019 року № 242 

внести зміни до розпису загального фонду Летичівської селищної ради  на 

2019 рік: 

- по головному розпоряднику відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради:  

по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»: 

КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) в сумі 1000,00 грн. з листопада 

на квітень. 

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

гімназіями, колегіумами»: 

КЕКВ 2273 (оплата електроенергії) в сумі 85000,00 грн. на квітень, в т.ч.: з 

жовтня - 80000,00 грн., з листопада 5000,00 грн. для оплати за спожиту 

електроенергію. 

- по головному розпоряднику Летичівській селищній раді: 

по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»: 

КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) в сумі 1800,00 грн. з жовтня 

на квітень; 



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»: 

КЕКВ 2111 (заробітна плата) в сумі 20000,00 грн. з серпня на квітень; 

КЕКВ 2250 (видатки на відрядження) в сумі 1300,00 грн. з серпня на 

квітень. 

Для недопущення виникнення кредиторської заборгованості із 

заробітної плати та здійснення фінансування громадських робіт по 

благоустрою населених пунктів внести зміни до кошторису спеціального 

фонду Летичівської селищної ради  на 2019 рік: 

- по головному розпоряднику Летичівській селищній раді: 

по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»: 

КЕКВ 2111 (заробітна плата) в сумі 21285,60 грн.; КЕКВ 2120 

(нарахування на оплату праці) в сумі 4682,85 грн; 

    

 

     Селищний голова                                                         І.І.Тисячний 

 


