
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят шостої сесії 

 

26.09.2019 р.                                      Летичів                                      №   16   
 

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 серпня 2019 року № 

25 «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  

на 2019 рік» такі зміни: 

           1.1. В 1 абзаці цифри «152967840», «150108045», «2859795»  

замінити відповідно на  цифри  «153231677», «150108045», «3123632». 

     1.2. В 2 абзаці 1 пункту цифри «158816125», «137448895», 

«21367230» замінити відповідно  на  цифри «159079962», «137453895», 

«21626067» (додаток 3). 

     1.3. В 2 абзаці 2 пункту цифри «137448895», «21367230»   замінити 

відповідно на  цифри «137453895», «21626067»  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 

18502435 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

спеціального фонду, що утворився на початок бюджетного періоду – 422181 

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

розвитку спеціального фонду  - 8573375 грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 9530878 грн. 



 

          2. Збільшити загальний обсяг доходів спеціального  фонду селищного 

бюджету в 2019 році  на  на 263837 грн. по КДК 24170000 «Надходження 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту». 

         3. Збільшити загальний обсяг  видаткової частини   спеціального фонду 

селищного бюджету в 2019 році по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – Летичівській селищній раді  на 263837 грн.  по КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» - 203395 

грн., КПКВК 0111020 «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» - 60442 грн. 

     4.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради,  а саме: 

-  зменшити обсяг видатків по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4900 

грн. та збільшити обсяг видатків  по КПКВК 1014082   «Інші заходи в галузі 

культури і мистецтва»  КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 1985 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2915 

грн., 

- по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменщити обсяг 

видатків загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 51000 грн. та 

збільшити обсяг видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 51000 грн.       

          5.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради: 

          - по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

видатків  по КЕКВ «Продукти харчування» - 119000 грн. та збільшити обсяг 

видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  - 119000 грн.,                      

- по КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» зменшити обсяг видатків по  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1943 

грн. та збільшити обсяг видатків по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 1943 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 2230 «Продукти харчування» - 40000 грн. на КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 40000 грн.    

          6. Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді по 



КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів», а саме 

зменшити обсяг видатків по  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 50000 грн.  та збільшити обсяг видатків КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 40984 грн. і КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

9016 грн. 

          7. Здійснити перерозподіл обсягу видатків по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді, а саме 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»  - 

5000 грн. та збільшити обсяг видатків загального фонду по КПКВК 0113242 

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

2730 «Інші виплати населенню» - 5000 грн.  

     8.Здійсненити перерозподіл  обсягу видатків, що фінансуються за 

рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 

01.10.2019 року між головними розпорядниками бюджетних коштів 

селищного бюджету в сумі    3666424,38 грн., а саме зменшити обсяг видатків  

по головному  розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету – відділу 

освіти молоді та спорту Летичівської селищної ради з КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 3005265,89 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 661158,49 грн. та збільшити обсяг видатків по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді по   КПКВК  

0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 3005265,89 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 661158,49 грн. 

           9. Здійснити перерозподіл  обсягу видатків, що фінансуються за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету між головними розпорядниками бюджетних коштів 

селищного бюджету в сумі 29280 грн., а саме зменшити обсяг видатків  по 

головному  розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету – 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 2111 

«Заробітна плата» - 24000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

5280 грн. та збільшити обсяг видатків по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді по   КПКВК  0111020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 24000 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 



5280 грн. 

          10. Здійснити перерозподіл  обсягу видатків  з 01.10.2019 року між 

головними розпорядниками бюджетних коштів селищного бюджету в сумі   -

1813393,64 грн., а саме зменшити обсяг видатків  загального фонду 

селищного бюджету по головному  розпоряднику бюджетних коштів 

селищного бюджету – 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»  - 

1667618,16    грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 788410,50 грн.  

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  -  173450,31 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 17114,87 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 11142 грн, КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» - 5771 грн., КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 110464,64 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» -  169373,84 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний інвентар» - 10740 грн., КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування»-  381151 грн 

- по КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 42979,25 грн., в тому числі  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

26212,50 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5766,75 грн., ., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000 грн 

- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 102796,23 грн., в тому 

числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 59902,65 грн.,  КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці»  - 13178,58 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 3120 грн.,    КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 4061 грн., КЕКВ  КЕКВ 2230 «Продукти харчування»-  

22050 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальний інвентар» - 484 

грн. 

      Збільшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді в 

сумі 1813393,64  грн.: 

- по КПКВК  0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

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

1710597,41   грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 814623 грн.  

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  -  179217,06 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 27114,87 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 12142 грн, КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» - 5771 грн., КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 110464,64 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» -  169373,84 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний інвентар» - 10740 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 381151  грн. 

-  по КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» -  102796,23 грн., в тому 



числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 59902,65 грн.,  КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці»  - 13178,58 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 3120 грн.,    КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 4061 грн., КЕКВ  КЕКВ 2230 «Продукти харчування»-  

22050 грн.,  КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальний інвентар» - 484 

грн. 

           11.Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого по 

загальному фонду  селищного бюджету на 2019 рік  за КПКВК 0119770 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету»   субвенція районному бюджету для 

Летичівської ЦРЛ в частині перенесення із   здійснення  заходів з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет   на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам ЦРЛ в  сумі 100000 грн. та внести зміни до 

угоди про надання субвенції від 21 грудня 2018 року.  

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

пункту 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 цього рішення додатки  1,2,3,4.5.6,7 рішення 

селищної ради  від  23 серпня 2019 року № 25  «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.). 

 

 

 

Селищний голова                                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

                                       до  рішення сесії селищної ради від 26.09.2019 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 спеціального  

фонду селищного бюджету у 2019 році  на 263837 грн. по КДК 24170000 

«Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту». 

           2.Збільшенням обсягу видатків спеціального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – 

Летичівській селищній раді на 263837 грн., в тому числі: 

 - по КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - 

каналізаційного господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» - 203395 грн. ( для виготовлення проектно – 

кошторисної документації  на будівництво самопливного каналізаційного 

колектора по вул.Мазура Василя, Героїв Крут в смт.Летичів Хмельницької 

області – 84924 грн. та на будівництво напірного каналізаційного колектора 

по вул.Юрія Савіцького в смт.Летичів Хмельницької області – 118471 грн.), 

 - по КПКВК 0111020 «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» - 60442 грн. 

     3.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради,  а саме: 

-  зменшити обсяг видатків по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 

закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4900 

грн. та збільшити обсяг видатків  по КПКВК 1014082   «Інші заходи в галузі 

культури і мистецтва»  КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 1985 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2915 

грн., 

- по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» зменщити обсяг 

видатків загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 51000 грн. та 

збільшити обсяг видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 51000 грн.       

          4.Здійснити перерозподіл   обсягу видатків загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради: 

          - по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

видатків  по КЕКВ «Продукти харчування» - 119000 грн. та збільшити обсяг 

видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  - 119000 грн.  



для оплати послуг поточного ремонту Летичівського ДНЗ  № 1 

«Калинонька», 

          - по КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» зменшити обсяг видатків по  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1943 

грн. та збільшити обсяг видатків по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 1943 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 2230 «Продукти харчування» - 40000 грн. на КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 40000 грн.  для оплати послуг по 

ремонту автобусів. 

          5. Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді по 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів», а саме 

зменшити обсяг видатків по  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 50000 грн.  та збільшити обсяг видатків КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 40984 грн. і КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

9016 грн. 

          6. Здійснити перерозподіл обсягу видатків по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді, а саме 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»  - 

5000 грн. та збільшити обсяг видатків загального фонду по КПКВК 0113242 

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

2730 «Інші виплати населенню» -   на виконання заходів програми «Турбота» 

- 5000 грн. 

      7.Здійснити перерозподіл  обсягу видатків, що фінансуються за 

рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 

01.10.2019 року між головними розпорядниками бюджетних коштів 

селищного бюджету в сумі    3666424,38 грн., а саме зменшити обсяг видатків  

по головному  розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету – відділу 

освіти молоді та спорту Летичівської селищної ради з КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 3005265,89 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 661158,49 грн. та збільшити обсяг видатків по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді по   КПКВК  

0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 3005265,89 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 661158,49 грн. 

         8. Здійсненням перерозподілу обсягу видатків, що фінансуються за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 



особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету між головними розпорядниками бюджетних коштів 

селищного бюджету в сумі 29280 грн., а саме зменшити обсяг видатків  по 

головному  розпоряднику бюджетних коштів селищного бюджету – відділу 

освіти молоді та спорту Летичівської селищної ради з КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 24000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

5280 грн. та збільшити обсяг видатків по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді по   КПКВК  0111020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 24000 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

5280 грн. 

       9.Здійсненням перерозподілу обсягу видатків  з 01.10.2019 року між 

головними розпорядниками бюджетних коштів селищного бюджету в сумі  

1813393,64  грн., а саме зменшити обсяг видатків  загального фонду 

селищного бюджету по головному  розпоряднику бюджетних коштів 

селищного бюджету – 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»  - 

1667618,16    грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 788410,50 грн.  

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  -  173450,31 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 17114,87 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 11142 грн, КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» - 5771 грн., КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 110464,64 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» -  169373,84  грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний інвентар» - 10740 грн., КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування»-  381151 грн., 

- по КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 42979,25 грн., в тому числі  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

26212,50 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5766,75 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 грн. 

- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 102796,23 грн., в тому 

числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 59902,65 грн.,  КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці»  - 13178,58 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 3120 грн.,    КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 4061 грн., КЕКВ  КЕКВ 2230 «Продукти харчування»-  

22050 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальний інвентар» - 484 

грн. 

          Збільшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету по 



головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді в 

сумі  1813393,64 грн.: 

- по   КПКВК  0111020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» - 1710597,41   грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

814623,00 грн.  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  -  179217,06 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 27114,87 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 12142 грн, КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 5771 грн., КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 110464,64 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» -  169373,84  грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний інвентар» - 10740 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» -  381151 грн. 

-  по КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» -  102796,23 грн., в тому 

числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 59902,65 грн.,  КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці»  - 13178,58 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 3120 грн.,    КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 4061 грн., КЕКВ  КЕКВ 2230 «Продукти харчування»-  

22050 грн.,  КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальний інвентар» - 484 

грн. 

      9.Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого по загальному 

фонду  селищного бюджету на 2019 рік  за КПКВК 0119770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету»   субвенція районному бюджету для Летичівської ЦРЛ в 

частині перенесення із   здійснення  заходів з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет   на виплату заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам ЦРЛ в  сумі 100000 грн. та внести зміни до угоди про надання 

субвенції від 21 грудня 2018 року.  

  

 

 

Селищний голова                                                       Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 


