
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят восьмої сесії 

 

22.05.2019 р.                                      Летичів                                          №  21 
 

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

Летичівської селищної ради 

на 2019 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 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», від 21 березня 2019 року № 23 „Про 

внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 2019 

рік», від 2 квітня 2019 року № 2  «Про внесення змін до селищного бюджету  

Летичівської селищної ради  на 2019 рік»,  від 23 квітня 2019 року № 27  

«Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 

2019 рік» такі зміни: 

         1.1. В 1 абзаці цифри «144384382», «141674577», «2709805» замінити на 

«145712844», «143003039», «2709805». 

         1.2. В 2 абзаці 1 пункту цифри «149728223», «136251932», «13476291» 

замінити на  «151067685», «137479833», «13587852» ( додаток 3). 

 1.3. В 2 абзаці 2 пункту цифри «136251932», «13476291»   замінити на   

«137479833», «13587852» 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 

10878047 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

спеціального фонду, що утворився на початок бюджетного періоду – 406144 

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



розвитку спеціального фонду  - 8444258 грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 2027645 грн. 

2. Збільшити загальний обсяг доходів загального фонду селищного 

бюджету в 2019 році  на 1328462 грн. по КДК 11010200 «Податок на доходи 

фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами» - 99900 грн.,  

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 239012 грн.,  КДК 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» - 

26700 грн., КДК 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності » - 20500 грн., КДК 13030100 «Рентна плата 

за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення» - 740 грн., КДК 13010200 «Рентна плата за 

спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)»  - 39300 грн., КДК 18010400 «Податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» - 130000 грн., 

КДК 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб » - 109900 грн., КДК 

18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  - 4800 грн., КДК 18030100 

«Туристичний збір, сплачений юридичними особами» -  240 грн., КДК 

18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними особами » - 1780 грн., 

КДК 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » - 272700 грн., КДК 

18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 359400 грн., КДК 21081100 

«Адміністративні штрафи та інші санкції » - 3000 грн., КДК 21081500  «Інші 

надходження » - 14000 грн., КДК 24060300 «Інші надходження» - 6190 грн., 

КДК 31010200 «Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, 

власники яких невідомі»  - 300 грн. 

3.Збільшити загальний обсяг  видатків  селищного бюджету в 2019 році   

за рахунок  збільшення дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету  на  1328462 грн., в тому числі: 

3.1. По загальному фонду селищного бюджету в  сумі 1230851 грн., а 

саме по: 

    - Головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді- 855450 грн., в тому числі за КПКВК 0112152 «Інші програми 

та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  - 19050 грн.,  КПКВК 

0117130 «Здійснення заходів з землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 29300 грн., КПКВК 0119770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного 



управління інших рівнів» -   299100 грн.,  КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою  населених пунктів»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 160000 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» - 10000 грн., 

КПКВК 0113242 «Інші заходи  у сфері  соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 100000 грн., КПКВК 

0116020 «Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають  житлово – комунальні послуги» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 13000 грн., 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)» - 5000 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» - 220000 грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 180330 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» 39670 грн.); 

    - Головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради - 356278 грн., в тому числі за 

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 25000 грн., КПКВК 0613140 

«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)»  - 39000 грн. (КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 29000 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 10000 грн.),   КПКВК 0613131 «Здійснення заходів  та реалізація  

проектів на виконання  Державної цільової соціальної програми  "Молодь 

України"» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 99000 грн., КПКВК 

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 123278 грн. 

(КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 12790 грн., КЕКВ 2210  

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 33137 грн. та для 

проведення співфінансування на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 77351 грн. (для 

придбання меблів та  дидактичних матеріалів і оплати відрядження - КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  - 75444 грн., КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» - 1907 грн.,)), КПКВК 0611170 

«Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 70000 грн.; 

- Головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій  Летичівської селищної ради за КПКВК 1014030 



«Забезпечення діяльності бібліотек» - 19123 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 9424 грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 7950 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 1749 грн.) 

3.2. По  спеціальному фонду селищного бюджету  в  сумі 97611 грн., а 

саме по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді – 34000  грн. за 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)» - 11000 грн.,   КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»- 23000 

грн. і по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді 

та спортту Летичівської селищної ради  - 63611 грн. за КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - КЕКВ 3110 

«Придбання  обладнання і предметів  довгострокового користування» (в тому 

числі  для проведення співфінансування на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» для 

придбання комп’ютерної  техніки – 30721 грн.) 

4.Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0615031 

«Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – 

юнацьких спортивних шкіл», а саме зменшити обсяг видатків загального 

фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2418 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 532 грн. та збільшити обсяг видатків 

спеціального фонду  по КЕКВ 3110 «Придбання  обладнання і предметів  

довгострокового користування» - 2950 грн. для  придбання саджанців. 

5.Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподіл обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури 

національностей та релігій Летичівської селищної ради по   КПКВК 1011100 

«Надання спеціальної  освіти школами  естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, хоровим, мистецькими)» з   

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 308 грн. на  КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших  комунальних послуг)» - 308 грн. 

 6. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради, а саме зменшити обсяг видатків 

загального фонду по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» - 6979 грн. та збільшити обсяг видатків 

загального фонду по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 



2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5975 грн., по КПКВК 

0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо 

– юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 1000 грн.  

    7. Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді, а саме 

зменшити обсяг видатків за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  

населених пунктів»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 122000 

грн. та збільшити обсяг видатків за  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» - 122000 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 100000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату»  - 22000 грн.) 

      8. Спрямувати залишок 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. 

          9. Внести зміни до паспорта бюджетної програми  за КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури  

за рахунок  коштів місцевого бюджету», а саме  зменшити обсяг видатків в 

сумі 30000 грн. на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів 

транспортної інфраструктури комунальної власності  та збільшити обсяг 

видатків по забезпеченню проектування капітального ремонту об'єктів 

транспортної інфраструктури комунальної власності на 30000 грн. 

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

1,2,3,4,5,6,7,8,9  цього рішення додатки  1,2,3,5,6,7 рішення селищної ради від 

21 лютого  2019 року № 19 „Про селищний бюджет  Летичівської селищної 

ради  на 2019 рік», від 2 квітня 2019 року № 2  «Про внесення змін до 

селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 2019 рік», від 23 квітня 

2019 року № 27  «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської 

селищної ради  на 2019 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатків 

1,2,3,4,5,6,7 до даного рішення. 

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

частиною.  

12.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 



13.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 22.05.2019 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської селищної 

ради на 2019 рік» 

 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2019 рік обумовлено : 

1.Збільшенням планових призначень дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету у 2019 році на 1328462 грн., в тому числі:        

КДК 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами» - 99900 грн., 

 КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 239012 грн., 

 КДК 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування» - 26700 грн., 

КДК 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності » - 20500 грн., 

КДК 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення» - 740 грн., 

КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)»  - 39300 

грн., 

КДК 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості» - 130000 грн., 

КДК 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб » - 109900 грн., 

КДК 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»  - 4800 грн., 

КДК 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами» -  240 

грн., 

КДК 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними особами » - 1780 

грн., 

КДК 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб » - 272700 грн., 

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 359400 грн., 

КДК 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції » - 3000 грн., 

КДК 21081500  «Інші надходження » - 14000 грн. 

КДК 24060300 «Інші надходження» - 6190 грн., 

КДК 31010200 «Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, 

власники яких невідомі»  - 300 грн. 

    2. Збільшенням обсягу видаткової частини  загального та спеціального 

фондів селищного бюджету в 2019 році на суму 1328462 грн., а саме:       



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

на виконання програми покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу на 2018-2019 роки - 19050 грн.  для придбання 

запчастин та проведення ремонту двигуна автомобіля, 

      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)» - 11000 грн. для співфінансування для придбання 

телемедичного обладнання  для амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини по вул.Центральна, 54 в с.Голенищеве Летичівського району, 

  КПКВК   0117130 «Здійснення заходів з землеустрою» - 29300 грн.  для 

виготовлення проектів землеустрою на виконання заходів програми 

здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2018-2019 

роки, 

      КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» надання іншої 

субвенції районному бюджету в сумі  299100 грн., в тому числі на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Летичівської ЦРЛ – 

150000 грн., 

- оплату енергоносіїв  Летичівської ЦРЛ – 100000 грн., 

- виготовлення та проведення експертизи проектно – кошторисної 

документації на проведення капітального ремонту по заміні ліфта в 

стаціонарному корпусі Летичівської ЦРЛ – 48000 грн., 

- на виконання заходів районної програми  мобілізаційної підготовки 

місцевого значення на 2019-2020 роки – 1100 грн. 

       КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населених пунктів» - 

160000 грн., в тому числі: 

- для придбання комплектуючих для вуличного освітлення – 85000 грн., 

- оплати послуг по обрізці аварійних дерев – 75000 грн. 

       КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» - 23000 грн., в тому числі: 

- для проведення експертизи  проектно – кошторисних документацій на 

будівництва мережі водопостачання по вул.Вишневій, вул.Луговій в 

с.Козачки   будівництва мережі водопостачання по вул.Молодіжній, 

вул.Центральній, вул.Садовій та вул.Урожайній в с.Гречинці – 10000 грн., 

- для проведення коригування та експертизи проектно – кошторисної 

документації на будівництво колектора по вул.Кармалюка в смт.Летичів – 

13000 грн., 

      КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету  на виконання  програм соціально - економічного та 

культурного розвитку  регіонів» - 10000 грн. на виконання заходів 

програми  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру  на території Летичівської селищної 

ради на 2016-2020 роки,  

       КПКВК 0113242 «Інші заходи  у сфері  соціального захисту і 

соціального забезпечення» - 100000 грн. на виконання заходів програми 

«Турбота», 



       КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають  

житлово – комунальні послуги» - 13000 грн. на виконання заходів 

програми  розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки для проведення 

поточного ремонту каналізації по вул.Тихій,1, 

       КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським  

організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість» –  5000 грн.  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., 

       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» - 220000 грн., 

        КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

гімназіями, колегіумами» - 186889 грн., в тому числі: 

- для проведення співфінансування на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 108072 грн,, 

в тому числі для придбання меблів та  дидактичних матеріалів – 77351 грн. і 

для придбання комп’ютерної  техніки – 30721 грн., 

- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту туалету 

Гречинецького НВК – 23259 грн., 

- для придбання матеріалів та оплати послуг поточного ремонту  

Летичівського  ліцею № 3 – 22668 грн. 

- придбання  костюмів   загону барабанщиць Летичівського НВК № 2 «ЗОШ 

1-3 ст. – гімназії» - 32890 грн. 

        КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 25000 грн. 

для придбання меблів, 

        КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)»  - 39000 грн., в тому числі: 

- для організації харчування в наметовому таборі – 29000 грн., 

-  придбання матеріалів для облаштування наметового табору – 10000 грн. 

       КПКВК 0613131 «Здійснення заходів  та реалізація  проектів на 

виконання  Державної цільової соціальної програми  "Молодь 

України"» - 99000 грн. для придбання путівок дітям з малозабезпечених 

сімей, 

        КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» - 70000 грн. для оплати послуг поточного ремонту кабінету 

інклюзивно – ресурсного центру, 

        КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 19123 грн. для 



проведення поточного ремонту каналізації публічної бібліотеки. 

3.Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0615031 

«Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – 

юнацьких спортивних шкіл», а саме зменшити обсяг видатків загального 

фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2418 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 532 грн. та збільшити обсяг видатків спеціального фонду  

по КЕКВ 3110 «Придбання  обладнання і предметів  довгострокового 

користування» - 2950 грн. для  придбання саджанців. 

4. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради, а саме зменшити обсяг видатків 

загального фонду по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» - 6979 грн. та збільшити обсяг видатків 

загального фонду по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5975 грн. (придбання 

мотокоси для Летичівського ДНЗ № 4 «Дзвіночок»), по КПКВК 0615031 

«Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – 

юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 1000 грн.  

5. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури 

національностей та релігій Летичівської селищної ради по   КПКВК 1011100 

«Надання спеціальної  освіти школами  естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровим, 

мистецькими)» з   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 308 грн. 

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

308 грн. 

6. 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 2-А клас Летичівського НВК № 2 

«ЗОШ 1-3  ст. – гімназія». 

 

 

 

Селищний голова                                                            І.Тисячний 



 

 


