
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят третьої сесії 

 

26.07.2018 р.                                      Летичів                                            № 25      
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2018 рік 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 

червня 2018 року № 423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально – економічного розвитку окремих територій», 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 рішень сесій  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», від 29.03.2018 

року № 33 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018  рік», від 

27.04.2018 року № 26 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 

рік», від 24.05.2018 року № 28 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік», від 14.06.2018 року № 7 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік», від 25.06.2018 року № 42 «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  2988,09  тис.грн., в тому числі по 

КДК 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» - 296,890 тис.грн., КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати» -  1171,2 тис.грн.,    КДК 11010400 «Податок на 

доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата» - 450,0 тис.грн,  КДК 11010500 

«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування» - 40,0 тис.грн.,  КДК  14030000 



«Акцизний податок з ввезених на митну територію  України підакцизну 

продукцію» 14031900«Пальне» - 500,0 тис.грн., КДК 14000000  «Акцизний 

податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів» - 40,0 тис.грн., КДК 18010600 «Орендна плата з 

юридичних осіб» - 300,0 тис.грн., КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних 

осіб» - 80,0 тис.грн., КДК 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами» - 50,0 тис.грн., КДК 24060300 «Інші 

надходження» - 60,0 тис.грн.           Перенести планові призначення  дохідної 

частини загального фонду в сумі 889,105 тис.грн. з КДК 41052300 «Субвенція 

з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» на КДК 41054100 «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». Тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «140616,1», «136654,7», 

«3961,4»  замінити на «143604,1», «139642,7», «3961,4» (додаток 1). 

        Збільшити планові призначення спеціального фонду селищного 

бюджету в 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій в сумі 296,890 тис.грн. на КПКВК 0117363 

«Виконання інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо  

соціально – економічного розвитку окремих територій (включаючи 

співфінансування)» КЕКВ 3132 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об’єктів» на нове будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення 

в с.Марківці Летичівського району Хмельницької області. 

        За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету за 6 місяців 2018 року збільшити планові призначення 

видаткової частини селищного бюджету в 2018 році на 2691,2 тис.грн.,  в тому 

числі:  

- по загальному фонду  на 2467,5 тис.грн., а саме по КПКВК 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико – санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії  та поточні 

трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» -  482,9  тис.грн.,           
КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населенних пунктів» -   247,6 

тис.грн.(КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 193,0 тис.грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 54,6 тис.грн.),  

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  автомобільних доріг  та дорожної 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого  бюджету»  КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 309,0 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» – 482,5 тис.грн.(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 12,0 тис.грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

102,5 тис.грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 301,6 тис.грн., КЕКВ 2120 



«Нарахування на оплату праці» - 66,4 тис.грн.),  КПКВК 0117130 

«Здійснення заходів з  землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»- 121,2 тис.грн.,  КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності 

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

закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-  123,4 

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» - 86,8 тис.грн., (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 45,9 тис.грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 37,4 тис.грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2,9 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 0,6 тис.грн.), КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар - 40,0  тис.грн., КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»    - 113,6 

тис.грн., КПКВК 0615031 «Утримання  та навчально – тренувальна робота 

комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар»-  0,5 тис.грн.,  КПКВК 0119770 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти  органам 

державного управління інших рівнів» -  407,5  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» - 

22,5 тис.грн., КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

30,0 тис.грн.   

- по спеціальному фонду – 223,7 тис.грн., а саме по  КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою  населенних пунктів» КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об’єктів» -   111,0 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»  - 3,0 тис.грн.  КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  

автомобільних доріг  та дорожної інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого  бюджету»   КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» – 

19,2 тис.грн., КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства»  КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» – 19,3 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» - 19,3 тис.грн., КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти»  КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»- 29,1 

тис.грн., КПКВК 0615031 «Утримання  та навчально – тренувальна робота 

комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл»  КЕКВ 3110  «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 22,8 тис.грн. 



          Збільшити планові призначення спеціального фонду селищного 

бюджету в 2018 році за рахунок  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» КЕКВ 3110  «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» (спеціальний фонд)– 

38,5 тис.грн. 

          Перенести  планові призначення  загального фонду  селищного 

бюджету 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 та їх виконавчих комітетів»  з КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім 

комунальних)» - 18,7 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 15,3 

тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3,4 тис.грн. 

     
       Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «147499,0», «125171,2», «22327,8» 

замінити на  «150525,7», «127638,9», «22886,8» ( додаток 3). 

          1.3. У пункті 2 цифри «125171,2», «22327,8» замінити на «127638,9», 

«22886,8»     ( (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

18925,4 тис.грн, джерелом покриття якого визначити  залишок бюджетних 

коштів спеціального фонду станом на 1.01.2018 р. в сумі 539,5 тис. грн., 

передачу  коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету  

розвитку спеціального фонду  - 10614,3 тис.грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 7771,6 тис.грн. 

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

1 цього рішення додатки 1,2,3,4,5,6,7 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», від 29.03.2018 року № 33 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018  рік», від 27.04.2018 року № 26 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік»,  від 24.05.2018 року № 28 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2018 рік», від 14.06.2018 року № 7 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 25.06.2018 року № 42 «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.). 

 

Селищний голова                                                                      І.І.Тисячний 



Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 26.07.2018 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 2988,09  тис.грн., в тому 

числі:  

КДК 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» - 296,890 тис.грн. 

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати» -  1171,2 тис.грн., 

   КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата» - 450,0 тис.грн, 

 КДК 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування» - 40,0 

тис.грн., 

 КДК  14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію  

України підакцизну продукцію» 14031900«Пальне» - 500,0 тис.грн. 

КДК 14000000  «Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» - 40,0 

тис.грн., 

КДК 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 300,0 тис.грн., 

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 80,0 тис.грн. 

КДК 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 

складу, що сплачується податковими агентами» - 50,0 тис.грн., 

КДК 24060300 «Інші надходження» - 60,0 тис.грн., 

          Перенести планові призначення  дохідної частини загального 

фонду в сумі 889,105 тис.грн. з КДК 41052300 «Субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» на КДК 41054100 «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». 

 

    2. Спрямуванням коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій в сумі 296,890 тис.грн. 

по КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних програм в 

рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного 

розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» 

на нове будівництво лінії електропередач для вуличного 

освітлення в с.Марківці Летичівського району Хмельницької 

області.      

    3.Спрямуванням коштів від перевиконання дохідної частини 

загального фонду селищного бюджету в сумі  2691,2 тис.грн. на 

фінансування видатків по загальному та спеціальному фонду, а 

саме: 

        КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної медичної (медико – 

санітарної) допомоги» -  482,9  тис.грн., а саме: 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

фельдшерсько – акушерських пунктів громади – 330,0 тис.грн., 

- для відшкодування суми лікарських засобів по пільгових та 

безкоштовних рецептах – 30,0 тис.грн., 

- для оплати по зварювальних роботах кузова автомобіля УАЗ – 

22,8 тис.грн., 

- для проведення технічного обслуговування та обстеження 

опалювальних систем, димоходів, димарів та вентиляції  з 

видачею актів протипожежно – технічного стану на їх подальшу 

експлуатацію – 3,2 тис.грн., 

- для придбання катриджів – 3,6 тис.грн., 

- для придбання медичного обладнання – 39,6 тис.грн., 

- для придбання запчастин до автомобілів – 45,2 тис.грн., 

- для придбання вогнегасників ВП – 2 – 3,5 тис.грн. 

- для оплати за топографо – геодезичні роботи по АЗПСМ 

с.Новокостянтинів – 5,0 тис.грн. 

          КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населенних 

пунктів» -   358,6 тис.грн., в тому числі: 

- оплати послуг по зрізці дерев –50,0 тис.грн., 

- придбання запчастин та оплати послуг по ремонту мотокіс в 

старостатах – 15,0 тис.грн., 

- придбання та встановлення огорожі біля багатоквартирного 



будинку по вул.Савіцького Юрія  - 39,0 тис.грн., 

- придбання секцій огорожі на кладовище с.Кудинка – 14,6 

тис.грн., 

- оплата послуг по очищенню, прибиранню, утриманню та 

підмітанню вулиць та тротуарів – 70,0 тис.грн., 

- оплата послуг по поточному ремонту огорожі старого кладовища 

– 32,0 тис.грн., 

- придбання та встановлення дорожніх знаків – 41,0 тис.грн. 

- придбання матеріалів для поточного ремонту криниць – 25,0 

тис.грн., 

- виготовлення проектно – кошторисної документації на 

будівництво ліній електропередач вуличного освітлення сіл 

Михунки, Івоненці, Гречинці, Антонівка, Кудинка, Голенищево 

– 72,0 тис.грн. 

         КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних програм в 

рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного 

розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» - 

3,0 тис.грн.для співфінансування нового будівництва лінії 

електропередач для вуличного освітлення в с.Марківці 

Летичівського району Хмельницької області. 

          КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  автомобільних 

доріг  та дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого  

бюджету» - 328,3 тис.грн., в тому числі: 

- для проведення поточного  ремонту  комунальних доріг  в 

с.Рудня  - 300,0 тис.грн.,  

- для проведення поточного ремонту пошкоджень і заміни 

непридатної труби водостоку по вул.Смолінського смт.Летичів – 

9,0 тис.грн., 

- для коригування та проведення експертизи  проектно – 

кошторисних документацій – 19,3 тис.грн., а саме  на 

капітальний ремонт дороги по вул.Войтова в смт.Летичів – 6,4 

тис.грн., вул.Молодіжної с.Суслівці Летичівського району – 2,7 

тис.грн., вул.Центральної с.Суслівці Летичівського району – 1,1 

тис.грн., вул.Шевченка смт.Летичів – 4,3 тис.грн., вул.Мазура 

Василя смт.Летичів – 4,8 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» – 482,5 тис.грн., в тому числі: 

- виготовлення та встановлення перил біля старостату  в 



с.Суслівці – 9,5 тис.грн., 

- придбання офісних стільців управлінню житлово – комунального 

господарства – 12,0 тис.грн., 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

управління в зв’язку з підняттям окладів та внесенням змін 

Кабінетом Міністрів України 10.05.2016 року до постанови КМУ  

від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування  структури та  

умов оплати праці  працівників апарату  виконавчої влади, 

органів прокуратури, судів та інших органів» - 368,0 тис.грн., 

- проведення поточного ремонту пічних грубок в селищній раді та 

старостатах  - 90,0 тис.грн. 

- оплата послуг по підключенню інтернету приміщення старостату 

с.Суслівці – 3,0 тис.грн. 

       КПКВК 0117130 «Здійснення заходів з  землеустрою» - 121,2 

тис.грн. на виконання заходів програми здійснення землеустрою 

на території Летичівської селищної ради на 2018-2019 рокидля 

оплати послуг по розробці проектів землеустрою, 

       КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» для виготовлення проектно – 

кошторисних документацій та проведення експертизи  на 

будівництво каналізаційного колектора  по вул.Савіцького Юрія в 

смт.Летичів – 19,3 тис.грн., 

        КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

будинків   культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних 

закладів»-  123,4 тис.грн., в тому числі: 

- для придбання матеріалів для проведення поточного ремонту 

сільських клубів в с.Ялинівка, Вербка, Лісо – Березівка –8,4 

тис.грн., 

-  придбання музичної апаратури  в КУ «Летичівський будинок 

культури» - 115,0 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» - 106,0 тис.грн., в 

тому числі: 

- для проведення експертизи по реконструкції  корпусів № 2 і № 3 

Летичівського НВК № 1 «ЗОШ 1-3ст. – ліцей» - 19,3 тис.грн., 

- для проведення поточного ремонту коридору корпусу  

Летичівського НВК № 1 «ЗОШ 1-3ст. – ліцей» (корпус №1, 

другий поверх) – 37,4 тис.грн., 



- виплати заробітної плати з нарахуваннями та придбання 

матеріалів для проведення поточного ремонту 1 класу  

Летичівського НВК № 3 «ЗОШ 1-3 – ДНЗ» -  27,5 тис.грн., 

- придбання матеріалів для підключення інтернету – 12,3 тис.грн. 

та придбання двох вікон – 9,5 тис.грн.  в Летичівський НВК № 2 

«ЗОШ 1-3 ст. – гімназія». 

       КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 69,1  

тис.грн., в тому числі: 

- для придбання будівельних матеріалів в Новокостянтинівський 

ДНЗ – 40,0 тис.грн,  

- для виготовлення проектно – кошторисної документації та 

проведення експертизи на проведення капітального ремонту  

Летичівського ДНЗ «Калинонька» - 29,1 тис.грн. 

       КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів 

освіти»   для проведення поточного ремонту кабінетів КУ 

«Інклюзивно – ресурсний центр» - 113,6 тис.грн. 

         КПКВК 0615031 «Утримання  та навчально – тренувальна 

робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» -  

23,3 тис.грн., в тому числі: 

- для придбання мотокоси і обладнання – 13,3 тис.грн., 

- придбання розміточної машинки – 10,0 тис.грн. 

        КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

надання іншої субвенції районному бюджету в сумі 407,5  тис.грн., 

в тому числі: 

- для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам 

Летичівської ЦРЛ –  200,0  тис.грн., 

- для виплати компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям 

громадян на міських та приміських маршрутах – 100,0 тис.грн., 

- для придбання матеріалів для проведення поточного ремонту 

хірургічного відділення – 99,3 тис.грн., 

-  на виконання заходів програми безоплатної правової допомоги 

та правової освіти населення Летичівського району на 2017 – 

2018 роки, затвердженної рішенням сесії районної ради – 3,0 

тис.грн. 

- на виконання заходів програми мобілізаційної підготовки 

місцевого значення, затвердженної рішенням сесії районної ради 

-  5,2 тис.грн. 

            КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм  соціально – 

економічного та культурного розвитку регіонів» - 22,5 тис.грн., 

в тому числі: 



- на виконання заходів комплексної програми  профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю  на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки – 10,0 тис.грн., 

- на виконання заходів Програма забезпечення національної 

безпеки на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області на 2017-2018 роки 

– 12,5 тис.грн. 

          КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» - 30,0 тис.грн. на виконання заходів програми 

розвитку місцевого самоврядування  на території Летичівської 

селищної об'єднаної територіальної громади на 2018 - 2020 роки 

для представницьких витрат. 

4. 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» (спеціальний фонд) – 38,5 

тис.грн., в тому числі 12,5 тис.грн.  для придбання комп’ютера в 6-

А клас та 26,0 тис.грн.  – для придбання комплексу 

відеоспостереження в Летичівський НВК № 2  «ЗОШ 1-3 ст. – 

гімназія». 

 

5. Перенесенням  планових призначень  загального фонду 

селищного бюджету 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 та їх виконавчих 

комітетів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 18,7 

тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 15,3 тис.грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 3,4 тис.грн. для виплати 

заробітної плати за виконанні роботи  по поточному ремонту 

приміщення Ялинівського старостату. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              І.І.Тисячний 

 

 


