
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок восьмої сесії 

 

29.03.2018 р.                                      Летичів                                            №  33 
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2018 рік 

 

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

пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести до рішення  селищної ради від 22 грудня  2017 року №31 „Про 

селищний бюджет   на 2018 рік”, від 25  січня  2018 року № 35  «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік»,  від 28 лютого 2018 року 

№ 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік» такі зміни: 

1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду селищного бюджету у 2018 році на  1124,9  тис.грн., в тому числі  по   

КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 20,3 тис.грн.,   КДК 

41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» – 215,5 тис.грн.,  КДК 41052300 «Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій»  за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року - 889,1 тис.грн.  
Збільшити планові призначення дохідної частини спеціального фонду 

селищного бюджету у 2018 році на 1673,415 тис.грн. по КДК 41051100 

«Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду», тобто в 1 абзаці 1 

пункту цифри «123553,9», «121265,9», «2288,0»   замінити на  «126355,1», 

«122393,7», «3961,4» (додаток 1). 

 За рахунок коштів субвенції  з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету збільшити планові призначення видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету  у 2018 році на 89,5 тис.грн. 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 

2111 «Заробітна плата» - 58,7 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 12,9 тис.грн. і  КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 17,9 тис.грн.  та   по спеціальному фонду   по КПКВК 0611161 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 126,0 

тис.грн. 

 За рахунок коштів субвенції  з місцевого бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

кінець 2017 року по загальному фонду збільшити планові призначення 

видаткової частини спеціального фонду селищного бюджету  у 2018 році на   

889,1 тис.грн. по КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних програм в 

рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного розвитку окремих 

територій (включаючи співфінансування)» КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів» на фінансування об’єктів 

спеціального фонду, а саме будівництво експлуатаційно – розвідувальної 

свердловини та мережі  водопостачання  по вул.Центральній   та 

вул.Колгоспній  в с.Гречинці  Летичівського району Хмельницької області –  

420,1тис.грн., будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та  

мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької 

області –  224,4 тис.грн. і  будівництво  мережі   водопостачання по 

вул.Центральній, с.Майдан-Голенищівський  Летичівського району 

Хмельницької області –  244,605 тис.грн.  

 За рахунок коштів в субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в 

сумі 1673,415 тис.грн. збільшити планові призначення видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету  у 2018 році 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», в тому 

числі для придбання шкільного  автобуса – 1188,565 тис.грн.,  придбання 

персональних компютерів/ноутбуків та техніки для друкування, копіювання, 

сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи – 

184,850 тис.грн. і  оснащення закладів загальної середньої освіти з 

поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів 

та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, 

біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання – 300,0 

тис.грн.   

            За рахунок  вільного залишку коштів загального фонду селищного 

бюджету, що утворився станом на 01.01.2018 року, збільшити планові 

призначення видаткової частини селищного бюджету у 2018 році на 219,4 

тис.грн., в тому числі: 



   -   загального фонду в  сумі – 149,3 тис.грн., а саме по  КПКВК 0117110 

«Реалізація програм в галузі сільського господарства» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню»   – 20,0 тис.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 (уставам та організаціям)» –  20,0 

тис.грн., 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»– 10,0 тис.грн.,   КПКВК 0119770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам державного 

управління інших рівнів» -  6,0 тис.грн., КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою  населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 35,8 тис.грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» -  21,8  тис.грн., 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 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)»  – 9,0 тис.грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 4,0 тис.грн.,  КПКВК 0118831 «Надання 

кредиту» - 20,0 тис.грн., КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 2,7 тис.грн.   ; 

   - спеціального фонду в сумі 70,1 тис.грн., а саме по КПКВК 1014030 

«Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 4,5 тис.грн., КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток  автомобільних доріг  та дорожної інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого  бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів»- 37,8 тис.грн., КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» - 4,8 тис.грн.,  КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 6,6 тис.грн., КПКВК 0117363 «Виконання 

інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – 

економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»  – 13,7 

тис.грн., КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населених пунктів» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» -    2,7  

тис.грн.  

          За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету  збільшити планові 

призначення  по КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки 

громадським  організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні трансферти  

підприємствам (уставам та організаціям)» - 20,3 тис.грн., 



          За рахунок  залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам,  що  утворився станом на 01.01.2018 року по загальному 

фонду збільшити планові призначення видаткової частини спеціального 

фонду селищного бюджету в 2018 році 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» - 20,0 тис.грн. 

          Перенести планові призначення спеціального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів» - 303,0 тис.грн. на КПКВК 0117361 «Співфінансування 

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 303,0 тис.грн. (співфінансування 

реконструкції очисних споруд). 

           Перенести планові призначення спеціального фонду селищного 

бюджету з  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 1000,0 тис.грн. на  КПКВК 0617361 «Співфінансування 

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку» (співфінансування проведення реконструкції 

Летичівського НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназія») » КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 1000,0 тис.грн. 

          Перенести планові призначення спеціального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

510,0 тис.грн. на 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» - 510,0 тис.грн. (проведення 

співфінансування на придбання шкільного автобуса). 

      Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «130044,8», «117736,8», «12308,0»     

замінити на  «133065,2», «117978,7», «15086,5» ( додаток 3). 

 1.3. У пункті 2 цифри «117736,8», «12308,0» замінити на «117978,7», 

«15086,5»   ( (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 10668,4 

тис.грн, джерелом покриття якого визначити  передачу  коштів із загального 

фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального фонду  - 

9491,8 тис.грн. і передачу субвенцій із  загального фонду  до бюджету  

розвитку спеціального фонду селищного бюджету – 1176,6 тис.грн. 



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

1 цього рішення додатки 1,2,3,4,6,7 рішення селищної ради від 22 грудня  

2017 року №31 „Про селищний бюджет   на 2018 рік”, від 25  січня  2018 року 

№ 35  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік», від 28 

лютого 2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  

рік»   викласти у редакції відповідно до додатків 1,2,3,4,5,6,7 до даного 

рішення. 

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

частиною.  

          4.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та 

управління комунальною власністю (Самолюк М.М.). 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                     О.В.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 29.03.2018 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» 

 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2018 рік обумовлено : 

1.Збільшенням планових призначень дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету у 2018 році на  1104,605  тис.грн., в тому числі по 

КДК41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» – 215,5 тис.грн. та КДК 41052300 

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій»  за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 

року - 889,1 тис.грн. 

2. Збільшенням планових призначень дохідної частини спеціального фонду 

селищного бюджету у 2018 році на 1673,415 тис.грн. по КДК 41051100 

«Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду». 

3.Спрямуванням коштів субвенції  з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на підтримку осіб з особливими 

освітніми потребами (видатки споживання) по загальному фонду - 89,5 

тис.грн. на КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 58,7 тис.грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 12,9 тис.грн. і  КПКВК 0611161 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 17,9 тис.грн.  та на 

оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів (видатки розвитку) по 

спеціальному фонду – 126,0 тис.грн. по КПКВК 0611161 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 3110  «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування». 

4. Спрямуванням коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  за рахунок 

залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 

кінець 2017 року по загальному фонду в сумі  889,1тис.грн. по КПКВК 

0117363 «Виконання інвестиційних програм в рамках здійснення заходів 

щодо  соціально – економічного розвитку окремих територій (включаючи 

співфінансування)» на фінансування об’єктів по спеціальному  фонду: 

- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  

водопостачання  по вул.Центральній   та вул.Колгоспній  в с.Гречинці  

Летичівського району Хмельницької області –  420,1тис.грн.,  

- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та  мережі  

водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької області –  

224,4 тис.грн.,       



- будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-

Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області –  244,605 

тис.грн.  

5. Спрямуванням коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду в сумі 1673,415 тис.грн. на фінансування видаткової частини 

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»: 

 - придбання шкільного  автобуса – 1188,565 тис.грн., 

- придбання персональних компютерів/ноутбуків та техніки для 

друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними 

матеріалами для початкової школи – 184,850 тис.грн., 

- оснащення закладів загальної середньої освіти з 

поглибленим/профільним вивченням природничих та математичних предметів 

та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, 

біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання – 300,0 

тис.грн.   

    6.Спрямуванням  вільного залишку коштів загального фонду, що 

утворився станом на 01.01.2018 року в сумі  219,4 тис.грн. на фінансування 

видатків по загальному та спеціальному фонду, а саме:        

         КПКВК 0117110 «Реалізація програм в галузі сільського 

господарства» на виконання заходів програми підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників  на території Летичівської селищної 

ради на 2017-2018 роки для відшкодування населенню часткової вартості 

доїльних апаратів – 20,0 тис.грн., 

        КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським  

організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість» –  20,0 тис.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 

– 15,0 тис.грн., 

-  на виконання програми соціальної підтримки, трудової і медичної 

реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС  на 2016-

2018 роки – 5,0 тис.грн. 

        КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» надання іншої 

субвенції районному бюджету в сумі  6,0 тис.грн., в тому числі: 

- на виконання програми  якісного обслуговування та соціальної підтримки 

населення на території  Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік для розрахунку за послуги зв’язку – 3,0  тис.грн., 

- придбання реактивів Летичівській ЦРЛ для  проведення аналізів  

призовникам – 3,0 тис.грн.  

       КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населених пунктів» -    

60,3  тис.грн., в тому числі: 



- демонтаж будівлі гаража в парку по вул.Савіцького Юрія – 35,8 тис.грн., 

-  придбання секцій огорожі – 16,4 тис.грн.  та будівельних матеріалів – 5,4 

тис.грн. до пам’ятника загиблих воїнам  в с.Бохни, 

- проведення експертизи проектно – кошторисної документації на 

будівництво лінії електропередач  для вуличного освітлення в с.Чапля 

Летичівського району – 1,5 тис.грн., 

 - проведення експертизи проектно – кошторисної документації на 

будівництво лінії електропередач  для вуличного освітлення в с.Марківці 

Летичівського району – 1,2 тис.грн. 

       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» – 13,0     тис.грн.  для придбання 

фотокамери – 4,0 тис.грн і програмного забезпечення АВС та оновлення 

програми «Смєта» – 9,0 тис.грн управлінню житлово – комунального 

господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку, 

        КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 4,5 тис.грн., а 

саме  на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду (П.Воробей 

«Трилогія» в кількості 10- ти комплекитів),  

        КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  автомобільних доріг  та 

дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого  бюджету» - 37,8 

тис.грн., а саме  для проведення коригування та оплати експертизи 

проектно – кошторисних документацій, в тому числі на капітальний ремонт  

вул.Смолінського Леоніда від буд.№ 29 до пров.Чапаєва в смт.Летичів – 1,9 

тис.грн.,  капітальний ремонт (посилення покриття) вул.Ю.Бурка 

с.Голенищеве Летичівського району Хмельницької області – 7,6 тис.грн., 

капітальний ремонт дороги  вул.Лікарської смт.Летичів – 7,6 тис.грн., 

капітальний ремонт вул.Войтова смт.Летичів – 3,1 тис.грн., капітальний 

ремонт вул.Мазура Василя  смт.Летичів – 4,2 тис.грн., капітальний ремонт  

вул.Шевченка смт.Летичів – 8,65 тис.грн.,  капітальний ремонт вул.Зубкова 

від ПК 24+ 87 до вул.Героїв Крут  ПК28+03 в смт.Летичів – 4,7 тис.грн., 

         КПКВК 0118831 «Надання кредиту» - 20,0 тис.грн. на виконання 

програми  підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та 

поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" 

на 2016-2020 роки  для придбання житла  жителю с.Кудинка Смутко О.В.,  

          КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим 

садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами» - 7,5 тис.грн.: 

- для реєстрації статутів загальноосвітніх навчальних закладів – 2,7 тис.грн., 

- оплати експертизи проектно – кошторисної документації по реконструкції 

Голенищівської ЗОШ 1-3 ст. – 4,8 тис.грн. 

         КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» - 6,6 тис.грн. для придбання бетономішалки. 

         КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних програм в рамках 

здійснення заходів щодо  соціально – економічного розвитку окремих 

територій (включаючи співфінансування)» для проведення 



співфінансування об’єктів – 13,7 тис.грн. 

- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  

водопостачання  по вул.Центральній   та вул.Колгоспній  в с.Гречинці  

Летичівського району Хмельницької області –   6,7 тис.грн., 

- будівництво розвідувальної свердловини та  мережі  водопостачання в 

с.Сахни  Летичівського району Хмельницької області –  4,0  тис.грн., 

- будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-

Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області –   3,0 тис.грн. 

             КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм  соціально – економічного та 

культурного розвитку регіонів» – 10,0 тис.грн. на виконання заходів 

програми покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку на території 

Летичівської селищної ради на 2016 – 2020 роки. 

7.Збільшенням дохідної частини загального фонду селищного бюджету у 

2018 році на 23,1 тис.грн. по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету»  (субвенція надана Меджибізькою селищною радою) і 

спрямуванням коштів на КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки 

громадським  організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» 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 – 20,0 тис.грн. та програми   

соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції інвалідів 

по зору Летичівської ТПО УТОС  на 2016-2018 роки – 3,1 тис.грн.. 

8. Спрямуванням    залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного період 

по загальному фонду на  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – 

дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 20,0 тис.грн.  для придбання ноутбуків 

в   Летичівський НВК №3 «ЗОШ  1-3 ст. – дошкільний заклад». 

9. Перенесенням  планових призначень спеціального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об’єктів» - 303,0 тис.грн. на КПКВК 0117361 «Співфінансування 

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 303,0 тис.грн. (співфінансування 

реконструкції очисних споруд). 

10. Перенесенням  планових призначень спеціального фонду селищного 

бюджету з  КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 1000,0 тис.грн. на  КПКВК 0617361 «Співфінансування 

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного 



фонду регіонального розвитку» (співфінансування проведення реконструкції 

Летичівського НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. – гімназія») » КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 1000,0 тис.грн. 

  11. Перенесенням  планових призначень спеціального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0117413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

510,0 тис.грн. на 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» - 510,0 тис.грн. (проведення 

співфінансування на придбання шкільного автобуса). 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                      О.В.Попова 

 

 

 

 


