
       

 

                                        
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

     ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

      Р І Ш Е Н Н Я 
      VІІІ скликання 

       Восьмої  сесії 

 

26.03.2021 р.                                      Летичів                                          №  17      

  

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

територіадьної громади 

Летичівської селищної ради 

на 2021 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 зміни до рішення сесії  селищної ради від   23 лютого  2021 

року № 19 «Про внесення змін до селищного бюджету територіальної 

громади Летичівської селищної ради  на 2021 рік» такі зміни: 

1.1.В пункі 8 рішення по КПКВК 0161010 «Надання дошкідьної освіти 

цифру «3027249» замінити на «3027248», цифру «665187,22» замінити на 

«658539,64», цифру «737488» замінити на «752136,58» та вилучити   КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» - 8000 грн. 

2. Внести зміни до рішення сесії  селищної ради від   24 грудня  2021 

року № 51 «Про   селищний бюджет  територіальної громади Летичівської 

селищної ради  на 2021 рік» такі зміни: 

2.1. В пункті 1 абзаца 1 цифри «167346296», «163385168», « 3961128» 

замінити відповідно на цифри «167571296», «160831912», «10280924» 

(додаток 1), 

2.2. В пункті 1  абзаца 2  цифри «170542093», «160636169», «9905924» 

замінити відповідно на цифри «171112836», «160831912», «10280924» 

(додаток 3). 

2.3. Внести зміни до пункту 1 абзаца 4 та збільшити дефіцит 

спеціального фонду на суму 375000 гривень і викласти в наступній  редакції: 



- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

6083810 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів із 

загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду згідно з додатком 2 до цього рішення. 

2.4.Внести зміни до пункту 5 та цифру «10861796» замінити на 

«11036806» і викласти в наступній редакції: 

- затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 11036806 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

3.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

на суму 225000 грн. та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду 

по КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 25000 грн. і обсяг видаткової частини 

спеціального фонду селищного  бюджету по КПКВК 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 200000 

грн. Збільшити дефіцит спеціального фонду на суму 200000 гривень, 

джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів іншої субвенції із 

загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду. 

4.Здійснити розподіл  залишку коштів загального фонду, що утворився 

станом на 01.01.2021 року в сумі 140010  грн. на фінансування видатків по 

загальному фонду в 2021 році, а саме:  

          4.1.По головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  збільшити обсяг видаткової частини загального фонду на 

суму  120010 грн. за КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» – 60000 грн.,   КПКВК 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – 

санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 25000 грн., КПКВК 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 

35010 грн.  

           4.2.По головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  збільшити обсяг видаткової 

частини загального фонду на суму 20000 грн. за КПКВК 0615062 «Підтримка 

спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження». 

            5.Здійснити розподіл    залишку коштів освітньої субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


утворився на початок бюджетного періоду  в сумі  205733 грн.  та збільшити 

обсяг видаткової частини по КПКВК 0111154 «Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою 

субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених 

відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому 

бюджетному періоді)» - 205733 грн., в тому числі по загальному фонду за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 65733 грн.  і  по  

спеціальному фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 140000 грн. 

            6.Здійснити перерозподіл  обсягу планових призначень загального 

фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді та зменшити обсяг асигнувань за КПКВК 0118230 «Інші 

заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 35000 грн. та збільшити обсяг асигнувань 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» КЕКВ  2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  - 35000 грн.  

         7.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму  

393442,24 грн.: по КПКВК 0111141 «Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти» - 279380,95 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 190470,53 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 63811,50 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 90,92 грн., КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» - 25000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 8 грн.),  по КПКВК 0141021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 

37999,99 грн.( КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 37999,99 грн.), по 

КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти»  - 72649,45 грн. (КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 68095,45 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 4554 грн.), КПКВК 0141061 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 

3411,85 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2795,85 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 616 грн.). 

       8.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму  393442,24 грн.: по КПКВК 0611141 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 279380,95 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 190470,53 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 63811,50 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 90,92 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 25000 грн., 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 8 

грн.),  по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 37999,99 грн.( КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 37999,99 грн.), по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної 

освіти»  - 72649,45 грн. (КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 68095,45 грн., 

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



4554 грн.), КПКВК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 3411,85 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

2795,85 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 616 грн.).    

          9.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету  по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 35000 грн. та 

збільшити планові призначення спеціального фонду 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» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об`єктів» - 35000 грн. для виготовлення 

проектно – кошторисної документації на  капітальний ремонт  частини 

першого поверху  адміністративного будинку по вул.Героїв Крут, 2/1 

смт.Летичів Хмельницького району Хмельницької області 

          10. Внести зміни до додатку 6 рішення сесії  щодо розподілу коштів 

бюджету розвитку на здійснення заходів із   капітального ремонту об'єктів  

інфраструктури  та здійснити перерозподіл фінансування по об’єктах, та 

перенести обсяг асигнувань з виготовлення проектно - кошторисної 

документації та проведення експертизи на "Капітальний ремонт дороги по 

вул.Шірпала Леоніда в смт.Летичів Хмельницького району Хмельницької 

області – 22000 грн. і виготовлення проектно - кошторисної  документації на 

Будівництво експлуатаційно - розвідувальної свердловини с.Варенка  

Хмельницького району Хмельницької області – 15000 грн. і додатково 

передбачити на  виготовлення проектно - кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дорожного покриття  по вул.Центральній (від ПК 0+00 

до  ПК 0+50) с.Новокостянтинів  Хмельницького району Хмельницької 

області»  - 17000 грн. та проведення експертизи  проектно - кошторисної 

документації «Капітальний ремонт дорожного покриття  по вул.Центральній 

(від ПК 0+00 до  ПК 0+50) с.Новокостянтинів  Хмельницького району 

Хмельницької області»  - 5000 грн.   і проведення експертизи проектно – 

кошторисної документації на  капітальний ремонт  частини першого поверху  

адміністративного будинку по вул.Героїв Крут, 2/1 смт.Летичів 

Хмельницького району Хмельницької області – 15000 грн.  Зменшити обсяг 

видаткової частини спеціального фонду селищного бюджету  по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за 0117310 

«Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - 15000 грн. та 

збільшити обсяг асигнувань спеціального фонду 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» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об`єктів» - 15000 грн. 

          11.Затвердити висновки  постійної комісії селищної ради з питань 

планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, 

житлово – комунального господарства, комунальної власності, 



промисловості,  підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг № 1 

від 23.01.2021 року  та № 2 від 25.02.2021 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  від 23 

лютого  2021 року № 19 «Про внесення змін до селищного бюджету 

територіальної громади Летичівської селищної ради  на 2021 рік» викласти у 

новій редакції відповідно до додатку   1.1, 2.1, 3.1, 5,1,6.1, 7.1  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, фінансів, бюджету та соціально 

– економічного розвитку, житлово – комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг (голова комісії Морозова О.М.) . 

 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

                               до  рішення сесії селищної ради від 26.03.2021 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету                                 

територіальної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік» 

 

         Внесення змін до селищного  бюджету на 2021 рік обумовлено : 

        1.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

на суму 225000 грн. та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду 

по КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 25000 грн. на виконання заходів програми соціальної, 

трудової, медичної, реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової війни, 

учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям 

похилого віку на 2021-2025 роки,  і обсяг видаткової частини спеціального 

фонду селищного  бюджету по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 200000 грн.  для співфінансування 

придбання системи ендоскопічної візкалізації для гастроскопії та з 

відеоколоноскопом. 

  2. Здійснити розподіл  залишку коштів загального фонду, що 

утворився станом на 01.01.2021 року в сумі 140010  грн. на фінансування 

видатків по загальному фонду в 2021 році, а саме:  

          2.1.По головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  збільшити обсяг видаткової частини загального фонду на 

суму  120010 грн.: 

- по КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 

2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» – 

60000 грн., а саме на виконання   програми забезпечення заходів щодо 

проведення призову громадян України на строкову  військову службу, 

призову на військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації 

військовозобов’язаних на  території Летичівської селищної ради на 2020-

2021 роки, та проведення ремонтних робіт Летичівського районного 

військового комісаріату – 10000 грн. для придбання ПММ,   на виконання 

заходів програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природничого характеру на 2021 – 2025 роки – 15000 грн. для 

придбання ПММ, захисного спорядження та витратних матеріалів, на 

виконання програми поліцейський офіцер громади Летичівської селищної 

ради на 2020-2022 роки  - 30000 грн., на виконання програми підтримки 

діяльності Летичівського районного сектору з питань пробації філії 

Державної установи «Центр пробації» в Хмельницькій області з метою 

покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на 

період 2020-2022 роки – 5000 грн. 



  - по КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 25000 грн., а саме на виконання    заходів програми  

розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради 

на 2019 – 2021 роки  (на проведення ІФА – скринінга медичним працівникам 

– 15000 грн. та на на виконання заходів програми  по медичній допомозі, яка 

надається пунктами тестування, що створені для реагування на 

короновірусну хворобу (COVID – 19) на 2021 рік – 10000 грн., 

 - по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 35010 грн. на виконання заходів програми    

розвитку КНП "Летичівська багатопрофільна лікарня Летичівської селищної 

ради"  на 2021 рік  для проведення повірки  законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної  техніки та медичного обладнання – 25010 грн. та для 

придбання вакцини  «Індіраб» проти сказу – 10000 грн. 

             2.2.По головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  збільшити обсяг видаткової 

частини загального фонду на суму 20000 грн. за КПКВК 0615051 «Фінансова 

підтримка регіональних всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної 

спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної 

роботи» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)». 

            3. Здійснити розподіл    залишку коштів освітньої субвенції на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду  в сумі  205733 грн.  та збільшити 

обсяг видаткової частини по КПКВК 0111154 «Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою 

субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених 

відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому 

бюджетному періоді)» - 205733 грн., в тому числі по загальному фонду за 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 65733 грн.  і  по  

спеціальному фонду за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 140000 грн.  

            4.Здійснити перерозподіл  обсягу планових призначень загального 

фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді та зменшити обсяг асигнувань за КПКВК 0118230 «Інші 

заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 35000 грн. та збільшити обсяг асигнувань 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» КЕКВ  2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  - 35000 грн.  

         5. Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму  

393442,24 грн.: по КПКВК 0111141 «Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти» - 279380,95 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 190470,53 



грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 63811,50 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 90,92 грн., КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» - 25000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 8 грн.),  по КПКВК 0141021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 

37999,99 грн.( КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 37999,99 грн.), по 

КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти»  - 72649,45 грн. (КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 68095,45 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 4554 грн.), КПКВК 0141061 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 

3411,85 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2795,85 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 616 грн.). 

       6.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму  393442,24 грн.: по КПКВК 0611141 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 279380,95 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 190470,53 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 63811,50 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 90,92 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 25000 грн., 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 8 

грн.),  по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 37999,99 грн.( КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 37999,99 грн.), по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної 

освіти»  - 72649,45 грн. (КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 68095,45 грн., 

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

4554 грн.), КПКВК 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 3411,85 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

2795,85 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 616 грн.). 

        7.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету  по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 35000 грн. та 

збільшити планові призначення спеціального фонду 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» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об`єктів» - 35000 грн. для виготовлення 

проектно – кошторисної документації на  капітальний ремонт  частини 

першого поверху  адміністративного будинку по вул.Героїв Крут, 2/1 

смт.Летичів Хмельницького району Хмельницької області 

          8.Внести зміни до додатку 6 рішення сесії  щодо розподілу коштів 

бюджету розвитку на здійснення заходів із   капітального ремонту об'єктів  

інфраструктури  та здійснити перерозподіл фінансування по об’єктах, та 

перенести обсяг асигнувань з виготовлення проектно - кошторисної 

документації та проведення експертизи на "Капітальний ремонт дороги по 

вул.Шірпала Леоніда в смт.Летичів Хмельницького району Хмельницької 

області – 22000 грн. і виготовлення проектно - кошторисної  документації на 



Будівництво експлуатаційно - розвідувальної свердловини с.Варенка  

Хмельницького району Хмельницької області – 15000 грн. і додатково 

передбачити на  виготовлення проектно - кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дорожного покриття  по вул.Центральній (від ПК 0+00 

до  ПК 0+50) с.Новокостянтинів  Хмельницького району Хмельницької 

області»  - 17000 грн. та проведення експертизи  проектно - кошторисної 

документації «Капітальний ремонт дорожного покриття  по вул.Центральній 

(від ПК 0+00 до  ПК 0+50) с.Новокостянтинів  Хмельницького району 

Хмельницької області»  - 5000 грн.   і проведення експертизи проектно – 

кошторисної документації на  капітальний ремонт  частини першого поверху  

адміністративного будинку по вул.Героїв Крут, 2/1 смт.Летичів 

Хмельницького району Хмельницької області – 15000 грн.  Зменшити обсяг 

видаткової частини спеціального фонду селищного бюджету  по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за 0117310 

«Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - 15000 грн. та 

збільшити обсяг асигнувань спеціального фонду 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» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об`єктів» - 15000 грн. 

 

 

 

 Селищний голова                                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 


