
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 25.06.2019 р.                                    Летичів                                          №   93 
 

 

 

 

Про внесення змін до  

розпису загального   фонду 

селищного бюджету на 2019рік 

 

 

       Для недопущення виникнення кредиторської заборгованості      

перенести бюджетні призначення загального фонду селищного бюджету у  

2019 році: 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  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»  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» з серпня – 

35000 грн. на червень - 35000 грн. для виплати відпускних; 

   - по головному розпоряднику бюджетних коштів - відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  за КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, колегіумами, гімназіями» по  КЕКВ 

2273 «Оплата електоренергії» з грудня -  20000,00 грн. на червень  - 

20000,00 грн. для оплати за спожиту електронергію і по КЕКВ  2230 

«Продукти харчування» з грудня – 65000 грн. на червень 65000 грн.  та за 

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної  освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - з грудня 10573 грн. на червень 10573 грн. 

      В зв’язку  з тим, що за 6 місяців 2019 року не передбачається 

надходження запланованих  податків та зборів, внести зміни до 

помісячного розпису дохідної частини селищного бюджету та перенести 

помісячні планові призначення: 

- по КДК 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції)» 14031900 «Пальне» - з травня 



210000 грн., з  червня 210000 грн., на вересень 210000 грн., на жовтень 

210000 грн.; 

- по КДК 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» - з травня 70000 грн., 

з червня 70000 грн.  на вересень – 70000 грн., на жовтень 70000 грн.; 

- по КДК 13010100 «Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування» - з травня 120706 грн. на серпень 120706 грн. 

 

 

 

 

           Селищний голова                                                                І.І.Тисячний 


