
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесятої сесії 

 

30.11.2018 р.                                      Летичів                                             №  29    
 

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 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», від 26.07.2018 року  № 25 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 09.08.2018 року № 4 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»,  від 30.08.2018 р. № 22 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від  05.09.2018 р. № 

1  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 28.09.2018 

року № 21 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 

30.10.2018 року № 25 «Про внесення  змін до селищного бюджету на 2018 

рік», від 16.11.2018 року № 1 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2018 рік» такі зміни: 

1.1. Зменшити планові призначення дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету в 2018 році – 1680,0 тис.грн. по КДК 11010100 «Податок 

на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати» та збільшенням планових 

призначень дохідної частини загального фонду селищного бюджету в 2018 

році – 1680,0 тис.грн., в тому числі по КДК 18050500 «Єдиний податок з 

сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 



сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»  - 1400,0 тис.грн., КДК 

14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції)» «Пальне» - 280,0 тис.грн. 

1.2.В зв'язку з внесенням змін до переліку  проектів, що фінансуються 

за рахунок   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

по КПКВК 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (включаючи 

співфінансування)»   перенести планові призначення, а саме : 

    -  зменшити планові призначення по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» - 113,474 тис.грн., а саме зменшити планові 

призначення на проведення капітального ремонту вул.Войтова смт. Летичів 

Летичівського району, Хмельницької області – 60,697 тис.грн.,  капітального 

ремонту вул. Мазура Василя  смт. Летичів, Хмельницької області – 51,915 

тис.грн. і капітального ремонту вул.Осліковського від ПК0 до ПК2 в 

смт.Летичів Хмельницької області – 0,592 тис.грн. 

   - збільшити планові призначення по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування»  - 113,474 тис.грн. , а 

саме збільшити планові призначення для придбання стаціонарного 

гучномовного обладнання для озвучення та оповіщення  територій про 

загрозу виникнення надзвичайних ситуацій – 39,474 тис.грн., закупівлі 

обладнання спеціального призначення (течешукач  термо – акустичний) для 

КГП «Злагода» Летичівської селищної ради – 79,0 тис.грн. і зменшити 

планові призначення для закупівлі транспортних засобів спеціального 

призначення (сміттєвоз) та закупівля обладнання комплектувальних виробів 

(сміттєвозне обладнання типу ВЛІВ супер міні Б) для транспортних засобів 

спеціального призначення комунального госпрозрахункового підприємства 

“Злагода” Летичівської селищної ради -5,0 тис.грн. 

     1.3.Перенести планові призначення видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету з  КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» - 40,0 тис.грн., КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток  

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

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

(спеціальний фонд) – 200,0 тис.грн. планових призначень видаткової частини 

загального  фонду з  КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 90,0 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» - 19,8 тис.грн. (загальний фонд) на 

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

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

349,8 тис.грн. (загальний фонд)  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 286,7 

тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 63,1 тис.грн. 



       Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету по КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 190,0 тис.грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв» - 190,0 тис.грн.   

           Перенести планові призначення спеціального фонду з КПКВК 
0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного 
господарства» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших інших об’єктів»  - 
70,0 тис.грн.  на  КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне 
та матеріально – технічне  забезпечення  діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів  довгострокового користування»  - 36,7 тис.грн. для придбання 
пилососа і двох ноутбуків, КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів  довгострокового 
користування» - 7,9 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 3110 «Придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування» - 25,4 тис.грн.   
       Перенести планові призначення загального фонду з КПКВК 0110180 
«Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 
(крім комунальних)» - 15,3 тис.грн. на КПКВК 0119770 «Інші субвенції з 
місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів» на виконання заходів програми профілактики  і 
боротьби зі сказом в Летичівській ОТГ на 2018-2019 роки  на закупівлю 
щеплювального матеріалу (вакцини) для Летичівської ЦРЛ. 
      Перенести планові призначення по КПКВК 0120180 «Інша діяльність у 
сфері державного управління» з КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів   довгострокового користування» (спеціальний фонд)  - 0,5 
тис.грн., з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1,4 тис.грн., з 
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 0,5 тис.грн., з КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7,7 тис.грн. (загальний 
фонд) на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10,1 тис.грн. 
      Перенести планові призначення загального фонду селищного бюджету з 
КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання  та ліквідації  надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар» - 40,0 тис.грн. на КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері 
державного управління» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» - 20,9 тис.грн., КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів» - 12,1 тис.грн. (на виконання районної програми розвитку 
архівної справи на 2018-2022 роки для придбання первинних засобів 
пожежогасіння - 0,8 тис.грн. та на компенсацію за пільговий проїзд окремим 
категоріям громадян – 11,3 тис.грн.) і на КПКВК 1014030 «Забезпечення 
діяльності бібліотек» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  - 7,0 
тис.грн.  
             Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету з КПКВК  0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 225,0 тис.грн. на КПКВК 

0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 



програм  соціально – економічного розвитку регіонів» - 15,0 тис.грн. на 

виконання заходів програми  захисту населення  і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природничого харакреру та забезпечення пожежної 

безпеки населенних пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 

інфраструктури  підрозділів пожежної охорони на території Летичівської 

селищної ради на 2016-2020 роки для придбання ПММ,  КПКВК 0110150 

«Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне  

забезпечення  діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 

комітетів»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 123,0 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» - 27,0 тис.грн. і на КПКВК 0611090 
«Надання позашкільної  освіти  позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 50,0 тис.грн., КПКВК 0113242 «Інші заходи у 

сфері  соціального захисту  і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 10,0 тис.грн. 

            Перенести планові призначення по КПКВК 1014060 «Забезпечення 

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

клубних закладів» з КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» (спеціальний фонд) – 34,5 тис.грн. на КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (загальний  фонд) -  34,5 

тис.грн. 

            Перенести планові призначення загального фонду по КПКВК 1014060 

«Забезпечення діяльності палаців і будинків   культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших  клубних закладів» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2,0 тис.грн. і з 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 5,0 тис.грн. на КПКВК 

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»  КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» - 5,0 тис.грн. 

             Перенести планові призначення загального фонду з КПКВК 1011100 

«Надання спеціальної освіти школами естетичного  виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10,0 тис.грн. на КПКВК 1014030 

«Забезпечення діяльності бібліотек»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10,0 

тис.грн. 

             Перенести планові призначення загального фонду по КПКВК 1014081 

«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» з 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 4,8 тис.грн. на КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 4,8 тис.грн. 

             Перенести планові призначення загального фонду по КПКВК 1014030 

«Забезпечення діяльності бібліотек» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 10,0 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

10,0 тис.грн. 

           Перенести планові призначення з КПКВК 0117461 «Утримання та 

розвиток  автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 



об’єктів» (спеціальний фонд) – 155,0 тис.грн. на КПКВК 0117363 

«Виконання інвестиційних  проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально – економічного   розвитку окремих територій» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» (спеціальний фонд)  - 

25,0 тис.грн.  і на  КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 130,0 тис.грн. на компенсацію за пільговий проїзд окремим 

категоріям громадян на міських та приміських маршрутах. 

              Перенести планові призначення   селищного бюджету з КПКВК  

0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 

(спеціальний фонд) – 29,3 тис.грн. на фінансування видатків загального 

фонду – 23,3 тис.грн., в тому числі на КПКВК 0615011 «Проведення 

навчально – тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту» 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 5,0 тис.грн., КПКВК 0119770 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» - 3,0 тис.грн. на виконання заходів 

районної програми соціальної підтримки громадян Летичівського району на 

2016-2020 роки за принципом «єдиного вікна» та «мобільного соціального 

офісу» і  на КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» - 15,3 тис.грн. (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 7,4 тис.грн.  і КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 7,9 тис.грн.  та на  фінансування видатків 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 та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування»  - 6,0 тис.грн.   

              Перенести планові призначення загального фонду з КПКВК 

0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 2,4 тис.грн., з КПКВК 0613131 «Здійснення заходів та 

реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 3,6 тис.грн., з 

КПКВК 0615012 «Проведення навчально – тренувальних зборів та змагань з 

неолімпійських видів спорту» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3,0 

тис.грн.  на КПКВК 0615011 «Проведення навчально – тренувальних зборів 

та змагань з олімпійських видів спорту» КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 9,0 тис.грн. 
           Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0118120 «Заходи з організації  рятування на водах» з 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 8,0 тис.грн. на КПКВК 

0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 6,5 тис.грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 



1,5 тис.грн. 

            Внести зміни до угоди про надання субвенції між Летичівською 

селищною радою і  Летичівською районною радою, а саме кошти, що 

виділялися на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги – 5,5 тис.грн., на надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства (санаторно – курортне 

лікування) – 4,2 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв’язку – 6,0 тис.грн. на виплату компенсаційних витрат  на 

пільговий проїзд  автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 

на приміських та міських маршрутах – 15,7 тис.грн.  

             Внести зміни до угоди про надання субвенції між Летичівською 

селищною радою і  Летичівською районною радою, а саме кошти, що 

виділялися відповідно до рішення сесії Летичівської селищної ради  № 21 від 

28.09.2018 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» на 

оплату послуг по поточному ремонту неврологічного відддення в сумі 80,0 

тис.грн. спрямувати на оплату праці з нарахуваннями фізичним особам, що 

здійснюють ремонт відповідно договору – 60,6 тис.грн. і придбання 

матеріалів для поточного ремонту відділення – 19,4 тис.грн. 

             Внести зміни до угоди про надання субвенції між Летичівською 

селищною радою і  Летичівською районною радою, а саме кошти, що 

виділялися відповідно до рішення сесії Летичівської селищної ради  № 28 від 

28.02.2018 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»  на 

оплату послуг  поточного ремонту варочного цеху в сумі 30,0 тис.грн. 

спрямувати на оплату праці з нарахуваннями фізичним особам, що 

здійснюють ремонт відповідно договору – 21,5 тис.грн. і придбання 

матеріалів для поточного варочного цеху харчоблоку – 8,5 тис.грн. 

         

            Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «156707,5», «131332,1», «25375,4» 

замінити на  «156707,5», «131760,4», «24947,1» ( додаток 3). 

    1.4. У пункті 2 цифри «131332,1», «25375,4» замінити на «131760,4», 

«24947,1»    (додаток 3). 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

20869,7 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  - 11143,2 тис.грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 9187,1 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», № 25 «Про внесення змін 

до селищного бюджету на 2018 рік», від 09.08.2018 року № 4 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 30.08.2018 р. № 22 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від  05.09.2018 р. № 1  

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 28.09.2018 року 

№ 21 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»,  від 30.10.2018 

року № 25 «Про внесення  змін до селищного бюджету на 2018 рік», від 

16.11.2018 року № 1 «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 30.11.2018 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 

рік» 
 

У зв’язку з економією бюджетних коштів внесення змін до 

селищного  бюджету на 2018 рік обумовлено : 

          

       1. В зв'язку з внесенням змін до переліку  проектів, що 

фінансуються за рахунок   субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2018 році по КПКВК 0117362 «Виконання 

інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад (включаючи співфінансування)»   

перенести планові призначення, а саме : 

    -  зменшити планові призначення по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» - 113,474 тис.грн., а саме зменшити планові 

призначення на проведення капітального ремонту вул.Войтова смт. 

Летичів Летичівського району, Хмельницької області – 60,697 

тис.грн.,  капітального ремонту вул. Мазура Василя  смт. Летичів, 

Хмельницької області – 51,915 тис.грн. і капітального ремонту 

вул.Осліковського від ПК0 до ПК2 в смт.Летичів Хмельницької 

області – 0,592 тис.грн. 

   - збільшити планові призначення по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування»  - 113,474 

тис.грн. , а саме збільшити планові призначення для придбання 

стаціонарного гучномовного обладнання для озвучення та 

оповіщення  територій про загрозу виникнення надзвичайних 

ситуацій – 39,474 тис.грн., закупівлі обладнання спеціального 

призначення (течешукач  термо – акустичний) для КГП «Злагода» 

Летичівської селищної ради – 79,0 тис.грн. і зменшити планові 

призначення для закупівлі транспортних засобів спеціального 

призначення (сміттєвоз) та закупівля обладнання комплектувальних 

виробів (сміттєвозне обладнання типу ВЛІВ супер міні Б) для 

транспортних засобів спеціального призначення комунального 

госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської селищної 

ради -5,0 тис.грн. 

     2.Перенести планові призначення видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету з  КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 



«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 40,0 тис.грн., КПКВК 

0117461 «Утримання та розвиток  автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» (спеціальний фонд) – 200,0 

тис.грн. планових призначень видаткової частини загального  фонду 

з  КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 90,0 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» - 19,8 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» - 349,8 тис.грн. (загальний фонд)  КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 286,7 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» - 63,1 тис.грн. 

       Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету по КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» - 190,0 тис.грн. на КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв» - 190,0 тис.грн. для оплати за придбані дрова. 
           Перенести планові призначення спеціального фонду з 
КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 
каналізаційного господарства» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 
інших інших об’єктів»  - 70,0 тис.грн.  на  КПКВК 0110150 
«Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – 
технічне  забезпечення  діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів  довгострокового користування»  - 36,7 
тис.грн. для придбання пилососа і двох ноутбуків, КПКВК 0111010 
«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів  довгострокового користування» - 7,9 тис.грн. для 
придбання пилососа в Летичівський ДНЗ № 4 «Дзвіночок»,  
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» - 25,4 тис.грн. для придбання радіатора на автобус  - 
7,8 тис.грн. і витяжки в столову – 17,6 тис.грн. Голенищівської 
ЗОШ). 

       Перенести планові призначення загального фонду з КПКВК 

0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 15,3 тис.грн. на КПКВК 

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні 



трансферти органам державного управління інших рівнів» на 

виконання заходів програми профілактики  і боротьби зі сказом в 

Летичівській ОТГ на 2018-2019 роки  на закупівлю щеплювального 

матеріалу (вакцини) для Летичівської ЦРЛ. 

      Перенести планові призначення по КПКВК 0120180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» з КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів   довгострокового 

користування» (спеціальний фонд)  - 0,5 тис.грн., з КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 1,4 тис.грн., з КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 0,5 тис.грн., з КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 7,7 тис.грн. (загальний фонд) 

на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10,1 тис.грн.  

           Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання  та ліквідації  

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40,0 тис.грн. на 

КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20,9 

тис.грн. для придбання оцинкованих листів та іграшок до 

новорічної ялинки, КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» - 12,1 тис.грн. (на виконання районної 

програми розвитку архівної справи на 2018-2022 роки для 

придбання первинних засобів пожежогасіння - 0,8 тис.грн. та на 

компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян – 

11,3 тис.грн.) і на КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності 

бібліотек» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  - 7,0 

тис.грн. для сплати нарахованого єдиного соціального внеску на 

доплату до мінімальної заробітної плати. 

             Перенести планові призначення загального фонду 

селищного бюджету з КПКВК  0116030 «Організація благоустрою 

населенних пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 225,0 тис.грн. на КПКВК 0119800 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  

соціально – економічного розвитку регіонів» - 15,0 тис.грн. на 

виконання заходів програми  захисту населення  і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природничого харакреру та 

забезпечення пожежної безпеки населенних пунктів та об’єктів усіх 

форм власності, розвитку інфраструктури  підрозділів пожежної 

охорони на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 

роки для придбання ПММ,  КПКВК 0110150 «Організаційне, 



інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне  забезпечення  

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у 

разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих 

комітетів»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 123,0 тис.грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» - 27,0 тис.грн., на КПКВК 

0611090 «Надання позашкільної  освіти  позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50,0 тис.грн. і на  

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері  соціального захисту  і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 

на виконання заходів програми «Турбота» - 10,0 тис.грн. 

            Перенести планові призначення по КПКВК 1014060 

«Забезпечення діяльності палаців і будинків   культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших  клубних закладів» з КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» (спеціальний фонд) – 34,5 тис.грн. на КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (загальний  фонд) -  

34,5 тис.грн. 

            Перенести планові призначення загального фонду по 

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків   

культури, клубів, центрів дозвілля та інших  клубних закладів» з 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2,0 тис.грн. і з КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» - 5,0 тис.грн. на КПКВК 1014030 

«Забезпечення діяльності бібліотек»  КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» - 5,0 тис.грн. 

             Перенести планові призначення загального фонду з КПКВК 

1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного  

виховання (музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими)» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 10,0 тис.грн. на КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності 

бібліотек»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10,0 тис.грн. 

             Перенести планові призначення загального фонду по 

КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» з КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну 

плату» - 4,8 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4,8 тис.грн. 

             Перенести планові призначення загального фонду по 

КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» з КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10,0 тис.грн. на 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10,0 тис.грн. 

           Перенести планові призначення з КПКВК 0117461 



«Утримання та розвиток  автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» (спеціальний фонд) – 155,0 

тис.грн. на КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних  проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного   

розвитку окремих територій» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» (спеціальний фонд)  - 25,0 тис.грн.  і 

на  КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 

2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 130,0 тис.грн. на компенсацію за пільговий проїзд 

окремим категоріям громадян на міських та приміських маршрутах. 

              Перенести планові призначення   селищного бюджету з 

КПКВК  0116030 «Організація благоустрою населенних пунктів» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» (спеціальний фонд) – 29,3 тис.грн. на фінансування 

видатків загального фонду – 23,3 тис.грн., в тому числі на КПКВК 

0615011 «Проведення навчально – тренувальних зборів та змагань з 

олімпійських видів спорту» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 

- 5,0 тис.грн., КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого 

бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» - 3,0 тис.грн. на виконання заходів 

районної програми соціальної підтримки громадян Летичівського 

району на 2016-2020 роки за принципом «єдиного вікна» та 

«мобільного соціального офісу» і  на КПКВК 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» - 15,3 тис.грн. (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 7,4 тис.грн. для підключення інтернету і КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7,9 тис.грн. 

для придбання матеріалів в Летичівську ЗОШ № 3) та на  

фінансування видатків 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 та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування»  - 6,0 

тис.грн. для придбання принтера.  

              Перенести планові призначення загального фонду з 

КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей, крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 



оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 2,4 тис.грн., з 

КПКВК 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 3,6 тис.грн., з 

КПКВК 0615012 «Проведення навчально – тренувальних зборів та 

змагань з неолімпійських видів спорту» КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 3,0 тис.грн.  на КПКВК 0615011 «Проведення 

навчально – тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів 

спорту» КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 9,0 тис.грн. 

           Перенести планові призначення загального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0118120 «Заходи з організації  рятування на 

водах» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 8,0 

тис.грн. на КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої 

пожежної охорони» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 6,5 тис.грн.,  

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1,5 тис.грн. 

    Внести зміни до угоди про надання субвенції між 

Летичівською селищною радою і  Летичівською районною радою, а 

саме кошти, що виділялися на надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги – 5,5 тис.грн., на надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства (санаторно – 

курортне лікування) – 4,2 тис.грн., надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 6,0 тис.грн. на 

виплату компенсаційних витрат  на пільговий проїзд  

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на 

приміських та міських маршрутах – 15,7 тис.грн.  

             Внести зміни до угоди про надання субвенції між 

Летичівською селищною радою і  Летичівською районною радою, а 

саме кошти, що виділялися відповідно до рішення сесії 

Летичівської селищної ради  № 21 від 28.09.2018 року «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» на оплату 

послуг по поточному ремонту неврологічного відддення в сумі 80,0 

тис.грн. спрямувати на оплату праці з нарахуваннями фізичним 

особам, що здійснюють ремонт відповідно договору – 60,6 тис.грн. 

і придбання матеріалів для поточного ремонту відділення – 19,4 

тис.грн. 

             Внести зміни до угоди про надання субвенції між 

Летичівською селищною радою і  Летичівською районною радою, а 



саме кошти, що виділялися відповідно до рішення сесії 

Летичівської селищної ради  № 28 від 28.02.2018 року «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»  на оплату 

послуг  поточного ремонту варочного цеху в сумі 30,0 тис.грн. 

спрямувати на оплату праці з нарахуваннями фізичним особам, що 

здійснюють ремонт відповідно договору – 21,5 тис.грн. і придбання 

матеріалів для поточного варочного цеху харчоблоку – 8,5 тис.грн. 

        3.Зменшити планові призначення дохідної частини 

загального фонду селищного бюджету в 2018 році – 1680,0 тис.грн. 

по КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати» та збільшенням планових призначень 

дохідної частини загального фонду селищного бюджету в 2018 році 

– 1680,0 тис.грн., в тому числі: 

КДК 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків»  - 1400,0 тис.грн., 

КДК 14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (продукції)» «Пальне» - 

280,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                              І.І.Тисячний 

 


