
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят другої  сесії 

 

23.07.2019 р.                                      Летичів                                      №     
 

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

Летичівської селищної ради 

на 2019 рік 

 

Відповідно  до   ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України,   керуючись 

пунктом 23 частини 1 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 червня 2019 року № 

24  «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  

на 2019 рік» такі зміни: 

     1.1. В 1 абзаці цифри «145960834», «143101039», «2859795»  замінити 

відповідно на  цифри  «152967840», «150108045», «2859795». 

         1.2. В 2 абзаці 1 пункту цифри «151315675», «137404283», «13911392» 

замінити відповідно  на  цифри «158322681», «137459462», «20863219» 

(додаток 3). 

 1.3. В 2 абзаці 2 пункту цифри «137404283», «13911392»   замінити 

відповідно на  цифри «137459462», «20863219» 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 

18003424 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  - 8567808 грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 9029472 грн. 



2. Збільшити загальний обсяг доходів загального фонду селищного 

бюджету в 2019 році  на 7007006 грн. по 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» - 5179 грн., по КДК 410543000 «Субвенція з місцевого 

бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 1333527 грн., по КДК 

41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад» - 5668300 

грн.    

 3. Збільшити загальний обсяг  видаткової частини   спеціального фонду 

селищного бюджету в 2019 році по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету на суму 1333527 грн. по  КПКВК 0611020 «Надання загальної 

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

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

гімназіями, колегіумами» для фінансування придбання шкільного автобуса, в 

тому числі обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами.     

4. Збільшити загальний обсяг  видаткової частини   загального фонду 

селищного бюджету в 2019 році по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради рахунок 

субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету на суму 5179 грн. 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 2250 «Видатки на відрядження». 

    5. Збільшити загальний обсяг  видаткової частини   спеціального  фонду 

селищного бюджету в 2019 році по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – Летичівській селищній раді за рахунок  субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних 

територіальних громад в сумі 5668300 грн. по КПКВК 0117362 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках  формування інфраструктури об’єднанних 

територіальних громад», в тому числі: 

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 2929668 грн.    

(Капітальний ремонт дороги по вул. Княгині Ольги в смт Летичів, 

Летичівського району, Хмельницької області - 2198626 грн.,  капітальний 

ремонт частини дороги по вул. Зубкова Івана (від буд. №47 до пров. Жукова) в 

смт. Летичів, Летичівського району, Хмельницької області - 731042  грн.), 

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

2458659 грн. (Нове будівництво «Сільський водопровід по вул. Лугова, вул. 

Вишнева в с. Козачки, Летичівського району, Хмельницької області»  - 823333 

грн., нове будівництво «Сільський водопровід по вул. Урожайна, вул. Садова, 

вул. Молодіжна, вул. Центральна в с. Гречинці, Летичівського району, 



Хмельницької області» - 611405 грн. та будівництво розвідувально-

експлуатаційної свердловини для забезпечення господарсько-питного 

водопостачання по вул. Центральній в с.Суслівці Летичівського району 

Хмельницької області - 1023921 грн.), 

- КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 279973 грн. 

(Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць від КТП-105 по вул. 

Набережній в с. Кудинка Летичівського району, Хмельницької області - 

279973грн.). 

6.Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподіл  обсягу 

видатків загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради, а 

саме  по КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» зменшити планові призначення по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 9000 грн.  та збільшити планові призначення 

по КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 9000 грн. 

 7. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподіл обсягу 

видатків загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

Летичівській селищній раді,  а саме: 

    - Зменшити обсяг видатків по КПКВК 0113121 «Утримання та 

забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 32787 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 7213 грн. та  збільшити обсяг видатків по КПКВК 0113242 

«Інші заходи у сфері соціального  захисту і соціального забезпечення»  КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» - 40000 грн., 

     - Зменшити обсяг видатків   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 та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25000 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 15100 грн. та збільшити обсяг видатків  

по КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах»  КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 40100 грн., 

     - Зменшити обсяг видатків по КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою населенних пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 4000 грн. та збільшити обсяг видатків КПКВК 0116020 

«Забезпечення функціонування   підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, киконують та/або надають житлово – комунальні послуги» КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям) – 4000 грн. 

     8. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу   обсягу 

видатків  загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

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», а саме 

зменшити планові призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 50000 

грн. та збільшити планові призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання, інвентар» - 40000 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 

10000 грн. 

 9. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподіл   обсягу 

видатків  сумі 910447 тис.грн.: 

     9.1.  По головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській 

селищній раді зменшити обсяг видатків спеціального фонду  по КПКВК 

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури  за рахунок  коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів»  - 910447 грн. та збільшити обсяг 

видатків спеціального фонду по 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)» - 351033 грн., в тому числі 

додатково на проведення співфінансування будівництва 

Новокостянтинівської амбулаторії  загальної практики  сімейної медицини  

по вул.Центральній в с.Новокостянтинів Летичівського району (Летичівська  

об’єднана територіальна громада) – 202033 грн. і придбання службового 

автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини по вул.Центральній,54 в с.Голенищево і вул.Ламаній,2 в 

с.Грушківці Летичівського району – 149000 грн. і збільшити обсяг видатків 

загального фонду по КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центами первинної медичної (медико – санітарної) 

допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам 

(установам, організаціям)» для оплати першої державної реєстрції 

автотранспорту – 50000 грн. 

       9.2.По головному ропоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  збільшити обсяг видатків 

спеціального фонду по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» - 509414 грн.,  в тому числі КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» додатково  для співфінансування 

реконструкції Летичівського НВК № 2 ЗОШ 1-3 ст. – гімназії - 361244 грн. та 

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгосрокового   

користування» для співфінансування  придбання шкільного автобуса, в тому 

числі обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами – 

148170 грн. 

10.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. 

    11.Внести зміни в додаток 6 рішення сесії «Розподіл коштів бюджету 

розвитку Летичівського селищного бюджету у 2019 році» щодо зміни обсягу 

видатків бюджету розвитку по капітальному ремонту дороги комунальної 

власності . 

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

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 цього рішення додатки  1,2,3,5,6,7 рішення селищної ради  

від  21 червня 2019 року № 24  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. 

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

      14.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

       15.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

– економічного розвитку (Самолюк М.М.). 

 

 

Секретар селищної ради                               О. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 23.07.2019 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 7007006 грн., в тому числі: 

по 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» - 5179 грн., 

по КДК 410543000 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» - 1333527 грн., 

по КДК 41033200 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад» - 5668300 

грн.         

    2. Збільшенням обсягу видаткової частини   спеціального фонду 

селищного бюджету в 2019 році за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на суму 1333527 грн. по  

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

школі),  спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» для 

фінансування придбання шкільного автобуса, в тому числі обладнаного 

місцями для дітей з особливими освітніми потребами, 

    3. Збільшенням обсягу видаткової частини   загального фонду селищного 

бюджету в 2019 році за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету на суму 5179 грн. по  КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами». 

     4. Збільшенням обсягу видаткової частини   спеціального фонду 

селищного бюджету в 2019 році за рахунок  субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних 

територіальних громад в сумі 5668300 грн. по КПКВК 0117362 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамкмх  формування інфраструктури об’єднанних 

територіальних громад», в тому числі: 

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 2929668 грн.    

(Капітальний ремонт дороги по вул. Княгині Ольги в смт Летичів, 

Летичівського району, Хмельницької області - 2198626 грн.,  капітальний 

ремонт частини дороги по вул. Зубкова Івана (від буд. №47 до пров. Жукова) 

в смт. Летичів, Летичівського району, Хмельницької області - 731042  грн.), 

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

2458659 грн. (Нове будівництво «Сільський водопровід по вул. Лугова, вул. 



Вишнева в с. Козачки, Летичівського району, Хмельницької області»  - 

823333 грн., нове будівництво «Сільський водопровід по вул. Урожайна, вул. 

Садова, вул. Молодіжна, вул. Центральна в с. Гречинці, Летичівського 

району, Хмельницької області» - 611405 грн. та будівництво розвідувально-

експлуатаційної свердловини для забезпечення господарсько-питного 

водопостачання по вул. Центральній в с.Суслівці Летичівського району 

Хмельницької області - 1023921 грн.), 

- КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 279973 грн. 

(Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць від КТП-105 по вул. 

Набережній в с. Кудинка Летичівського району, Хмельницької області - 

279973грн.). 

     5. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради, а 

саме  по КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» зменшити планові призначення по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 9000 грн.  та збільшити планові 

призначення по КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 9000 грн. 

      6. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

Летичівській селищній раді,  а саме: 

    6.1.Зменшити обсяг видатків по КПКВК 0113121 «Утримання та 

забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 32787 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 7213 грн. та  збільшити обсяг видатків по КПКВК 0113242 

«Інші заходи у сфері соціального  захисту і соціального забезпечення»  КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» - 40000 грн. на виконання заходів програми 

«Турбота», 

     6.2.Зменшити обсяг видатків   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 та їх виконавчих комітетів»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 25000 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 15100 грн. та збільшити 

обсяг видатків  по КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах»  

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 40100 грн. для оплати 

послуг цілодобового чергування рятувальників та аварійно – рятувального 

обслуговування місця масового відпочинку на воді в серпні поточного року. 

     6.3. Зменшити обсяг видатків по КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою населенних пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 4000 грн. та збільшити обсяг видатків КПКВК 0116020 

«Забезпечення функціонування   підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, киконують та/або надають житлово – комунальні послуги» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, 

організаціям) – 4000 грн. на виконання заходів програми розвитку 



комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2019-2020 роки для оплати проектної документації 

земельної ділянки під кладовище с.Рудня. 

     7. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу   обсягу 

видатків  загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

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», а саме 

зменшити планові призначення по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

50000 грн. та збільшити планові призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання, інвентар» - 40000 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії». 

       8. Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищного бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків  сумі 910447 тис.грн.: 

     8.1.  По головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській 

селищній раді зменшити обсяг видатків спеціального фонду  по КПКВК 

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури  за рахунок  коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів»  - 910447 грн. та збільшити планові 

призначення спеціального фонду по 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)» - 351033 грн.в тому 

числі додатково на проведення співфінансування будівництва 

Новокостянтинівської амбулаторії  загальної практики  сімейної медицини  

по вул.Центральній в с.Новокостянтинів Летичівського району (Летичівська  

об’єднана територіальна громада) – 202033 грн. і придбання службового 

автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини по вул.Центральній,54 в с.Голенищево і вул.Ламаній,2 в 

с.Грушківці Летичівського району – 149000 грн. і збільшити обсяг видатків 

загального фонду по КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центами первинної медичної (медико – санітарної) 

допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні трансферти  підприємствам 

(установам, організаціям)» для оплати першої державної реєстрції 

автотранспорту – 50000 грн. 

       8.2.По головному ропоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  збільшити обсяг видатків 

спеціального фонду по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» - 509344 грн.,  в тому числі КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» додатково  для співфінансування 

реконструкції Летичівського НВК № 2 ЗОШ 1-3 ст. – гімназії - 361244 грн. та 

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгосрокового   



користування» для співфінансування  придбання шкільного автобуса, в тому 

числі обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами – 

148170 грн. 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                               О. Попова 

 


