
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят четвертої сесії 

 

23.08.2019 р.                                      Летичів                                      №   25   
 

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   23 липня 2019 року № 27 

«Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 

2019 рік» такі зміни: 

     1.1. В 2 абзаці 1 пункту цифри «158322681», «137579362», 

«20743319» замінити відповідно  на  цифри «158816125», «137448895», 

«21367230» (додаток 3). 

     1.2. В 2 абзаці 2 пункту цифри «137579362», «20743319»   замінити 

відповідно на  цифри «137448895», «21367230»  у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3  до цього 

рішення. 

     1.3. Внести зміни до пункту 1 абзаца 4  та викласти в наступній  

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

18507435 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  - 8578375 грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 9530878 грн. 

         2.Спрямувати залишок коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва по  спеціальному  

фонду, що утворився на початок бюджетного періоду на збільшення обсягу 

видатків спеціального фонду селищного бюджету по КПКВК 0117650 



«Проведення експертної грошової оцінки  земельної ділянки чи права на неї» 

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» - 16037 грн. 

         3.Спрямувати залишок коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на  початок бюджетного періоду 

по спеціальному фонду на фінансування видатків спеціального фонду по  
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»  -  

477407 грн. для придбання мультимедійних проектрорів,  портативних 

комп’ютерів, інтерактивних дошок для НУШ. 

         4.Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподіл   обсягу 

видатків   по головному розпоряднику бюджетних коштів  - відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради, а саме  по КПКВК 

1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» зменшити планові 

призначення загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7377 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1623 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2540 грн.  та збільшити  

обсяг видатків загального фонду по КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 6520 грн. для оплати послуг на проведення фестивалю 

«Подільський витязь – Устим Кармалюк» і спеціального фонду по КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

5020 грн.   

        5.Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподіл обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській 

селищній раді,  а саме: 

       5.1.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» в сумі  232856 грн., 

       5.2.Збільшити обсяг видатків загального фонду в сумі 232856 грн., а 

саме: 

- по  КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої  інфраструктури  за рахунок  коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» - 90000 грн., 

- по 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., 

- по КПКВК 0119700 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 122856 

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)» –  10000 грн. 

      6.Зменшити обсяг видатків загального фонду по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді по КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою населенних пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 314967 грн. та збільшити обсяг видатків загального 

фонду на суму  314967  грн.: 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді на суму 295000  грн., а саме  по КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері 

соціального  захисту і соціального забезпечення»  КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» - 70000 грн.   і на 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 2111 «Заробітна 

плата» - 225000 грн., 

- 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, хоровими, мистецькими)» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 8053 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11914 грн.   

 7.Здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік,  перерозподіл   обсягу 

видатків   по головному розпоряднику бюджетних коштів  - відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради, а саме зменшити обсяг 

видатків по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 508503 грн. та  збільшити обсяг видатків по 

загального 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» КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 100000 грн. і КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40200 грн.  та 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» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» 368303 грн. додатково для 

проведення співфінасування придбання шкільного автобуса.   

            8.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 20000 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 20000 грн. 



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

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

від  23 липня 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. 

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

частиною.  

          11.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

           12.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                                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

       до  рішення сесії селищної ради від 23.08.2019 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету                              

Летичівської селищної ради на 2019 рік» 

 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2019 рік обумовлено : 

 

         1.Спрямуванням залишку коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва по  спеціальному  

фонду, що утворився на початок бюджетного періоду на збільшення обсягу 

видатків спеціального фонду селищного бюджету по КПКВК 0117650 

«Проведення експертної грошової оцінки  земельної ділянки чи права на неї» 

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» - 16037 грн. 

         2.Спрямуванням залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на  початок бюджетного періоду 

по спеціальному фонду на фінансування видатків спеціального фонду по  
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»  -  

477407 грн. для придбання мультимедійних проектрорів,  портативних 

комп’ютерів, інтерактивних дошок для НУШ. 

         3.Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків   по головному розпоряднику бюджетних коштів  - відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради, а саме  по КПКВК 

1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» зменшити планові 

призначення загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7377 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1623 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2540 грн.  та збільшити  

обсяг видатків загального фонду по КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 6520 грн. для оплати послуг на проведення фестивалю 

«Подільський витязь – Устим Кармалюк» і спеціального фонду по КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

5020 грн. для придбання генератора. 

        4.Здійсненням у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбаченних у  селищному бюджеті на 2019 рік, перерозподілу  обсягу 

видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській 

селищній раді,  а саме: 

       4.1.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» в сумі  232856 грн., 

       4.2.Збільшити обсяг видатків загального фонду в сумі 232856 грн., а 

саме: 

- по  КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 



дорожньої  інфраструктури  за рахунок  коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» - 90000 грн. для  проведення 

поточного ремонту вулиць с.Івоненці та вул.Огієнка смт.Летичів, 

- по 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. на виконання заходів комплексної програми 

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території 

Летичівської селищної ради на 2016 – 2020 роки, 

- по КПКВК 0119700 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 122856 

грн. , а саме на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам  

Летичівської ЦРЛ – 100000 грн., встановлення та підключення системи 

охоронної сигналізації кімнати для зберігання наркотичних засобів та 

психотропних речовин – 18856 грн. та на виконання районної програми «Про 

затвердження районної Програми розвитку архівної справи на 2018-2019 

роки» - 4000 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)» –  10000 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. 

         5.Зменшити обсяг видатків загального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді по КПКВК 

0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 314987 грн. та збільшити обсяг видатків 

загального фонду на суму  314967  грн.: 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді на суму 295000  грн., а саме  по КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері 

соціального  захисту і соціального забезпечення»  КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» - 70000 грн. на виконання заходів програми «Турбота» і на 

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» - 225000 грн. (в зв’язку з підняттям посадових окладів 

посадових осіб місцевого самоврядування), 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 19967 по 

КПКВК1011100 «Надання  спеціальної  освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

8053 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11914 

грн. для проведення поточного ремонту класу музично – теоретичних 

дисциплін  в приміщенні Летичівської дитячої музичної школи. 

 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  - 

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» - 508503 грн. та  

збільшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету 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» - 100000 грн. і КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 40200 грн. на  придбання парт для учнів 5 класу 

Летичівського ліцею  № 2 та 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» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 368303 

грн. додатково для проведення співфінасування придбання шкільного 

автобуса.   

 

 

 

Селищний голова                                                      Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 


