
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят четвертої сесії 

 

21.02.2019 р.                                      Летичів                                      №    19  
 

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

Летичівської селищної ради 

на 2019 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 сесії  селищної ради від 21 грудня  2018 року №39 

„Про селищний бюджет  Летичівської селищної ради  на 2019 рік» такі зміни: 

          1.1. В 2 абзаці 1 пункту цифри «143756493», «134766688», «8989805» 

замінити на  «147306242», «135437926», «11868316» ( додаток 3). 

 1.2. В 2 пункті цифри «134766688», «8989805» замінити на   

«135437926», «11868316»  у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком  3  до цього рішення. 

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

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

9158511 грн, джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

спеціального фонду, що утворився на початок бюджетного періоду – 102706 

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

розвитку спеціального фонду  - 7383638 грн. і передачу субвенцій із  

загального фонду  до бюджету  розвитку спеціального фонду селищного 

бюджету – 1672167 грн. 

 

           2.Збільшити планові призначення видаткової частини селищного 

бюджету в 2019 році на  3549749,13 грн., в тому числі по загальному фонду - 

671238  грн., по спеціальному фонду    2878511,13  грн. 

        2.1.За рахунок коштів  субвенції з державного бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що 



утворився на кінець 2018 року по загальному фонду в сумі  1537792,33 грн. 

збільшити асигнування   спеціальному  фонду селищного бюджету в  2019 

році  на фінансування об’єктів по   КПКВК 0117363 «Виконання 

інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – 

економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» 

КЕКВ 3122 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  – 72592,33 грн. 

(будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та  мережі  

водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької області – 

48143,52 грн.,  будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, 

с.Майдан-Голенищівський  Летичівського району Хмельницької області –  

12714,46 грн., нове будівництво ліній електропередач для вуличного 

освітлення в с.Марківці – 11734,35 грн.) і КПКВК 1017363 «Виконання 

інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – 

економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  - 1465200 грн. на 

проведення капітального ремонту КУ «Летичівський будинок культури». 

 

          2.2 За рахунок  вільного залишку коштів загального фонду селищного 

бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 року, збільшити планові 

призначення видаткової частини селищного бюджету у 2019 році на 

1774875,80  грн., в тому числі : 

-   загального фонду в  сумі 671238  грн., а саме на  КПКВК 0113192 

«Надання фінансової підтримки громадським  організаціям  ветеранів і осіб з 

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 

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

15000 грн.,         КПКВК   0117130 «Здійснення заходів з землеустрою».  КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  30000 грн.,         КПКВК 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

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

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  - 40795 грн.,        

КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 12677 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 2800 «Інші поточні видатки» - 

44184 грн., КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 

Поточні трансферти  органам державного управління інших рівнів» -  43400 

грн., КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населених пунктів»  - 131750 

грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 128750 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  - 3000 грн.),  КПКВК 

0118130 «Забезпечення діяльності  місцевої пожежної охорони» - 10000 

грн.(КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 5000 грн.,   КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 4098 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

902 грн.),  КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають  житлово – 

комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 



підприємствам (установам, організаціям)»- 10000 грн.,  КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 170568 грн. 

(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- 35840 грн.,  

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 110433 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці»- 24295 грн.),  КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших 

закладів освіти» - 7664 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 6282 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці»- 1382 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»– 152000 грн., 

КПКВК 0117680 «Членські внески  до асоціацій органів місцевого 

самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 3200 грн. 

 - спеціального фонду в сумі 1103637,80 грн., а саме на КПКВК 0117367 

«Виконання інвестиційних проектів  в рамках реалізації заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 318847,80 

грн. на проведення співфінансування будівництва Новокостянтинівської 

амбулаторії  загальної практики  сімейної медицини  по вул.Центральній в 

с.Новокостянтинів Летичівського району (Летичівська  об’єднана 

територіальна громада),  0116030 «Організація благоустрою  населених 

пунктів» -   160686 грн. (КЕКВ 3110 «Придбання предметів та матеріалів 

довгострокового користування»– 10686 грн., КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація  інших об’єктів» -  150000 грн.),  КПКВК 0116013 «Забезпечення 

діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація  інших об’єктів»- 250000 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» для проведення співфінансування об’єктів – 47775 грн. (будівництво 

експлуатаційно – розвідувальної свердловини та мережі  водопостачання  по 

вул.Центральній   та вул.Колгоспній  в с.Гречинці  Летичівського району 

Хмельницької області –   21797 грн., будівництво розвідувальної свердловини 

та  мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької 

області –  1003 грн.,  будівництво  мережі   водопостачання по 

вул.Центральній, с.Майдан-Голенищівський  Летичівського району 

Хмельницької області –   1828грн., нове будівництво ліній електропередач для 

вуличного освітлення в с.Марківці -  23147 грн.), КПКВК 1017363 «Виконання 

інвестиційних програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – 

економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» 

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

для проведення співфінансування  капітального ремонту  КУ «Летичівський 

будинок культури» - 18929 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 предметів та 



матеріалів довгострокового користування»– 89400 грн., КПКВК 0119800 

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм  

соціально – економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»  - 

218000 грн., 

   2.3. За рахунок  залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам,  що  утворився станом на 01.01.2019 року по 

загальному фонду збільшити планові призначення видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету в 2019 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 предметів та матеріалів довгострокового користування» - 134375 

грн. 

     2.4. За рахунок  залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам,  що  утворився станом на 01.01.2019 року по 

спеціальному фонду збільшити планові призначення видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету в 2019 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 предметів та матеріалів довгострокового користування» - 44206 

грн. 

        2.5. За рахунок вільного  залишку коштів спеціального фонду 

селищного бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 року, збільшити 

планові призначення видаткової частини спеціального фонду  селищного 

бюджету в 2019 році на 58500 грн. по КПКВК 0116013 «Забезпечення 

діяльності водопровідно – каналізаційного господарства» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів». 

            

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

пункту 1,2  цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7 рішення селищної ради від 

21 грудня  2018 року №39 „Про селищний бюджет Летичівської селищної 

ради на 20198 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 21.02.2019 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету 

Летичівської селищної ради на 2019 рік» 
 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2019 рік обумовлено : 

1. Спрямуванням залишку коштів  субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2018 року по 

загальному фонду в сумі  1537792,33 грн. на фінансування об’єктів 

по спеціальному  фонду: 

  КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних програм в 

рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного 

розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)»   – 

72592,33 грн.: 

- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та  

мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського району 

Хмельницької області – 48143,52 грн.,       

- будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, 

с.Майдан-Голенищівський  Летичівського району Хмельницької 

області –  12714,46 грн.  

-  нове будівництво ліній електропередач для вуличного освітлення 

в с.Марківці – 11734,35 грн. 

     КПКВК 1017363 «Виконання інвестиційних програм в 

рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного 

розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)»  - 

1465200 грн. на проведення капітального ремонту КУ 

«Летичівський будинок культури». 

    2.Спрямуванням  вільного залишку коштів загального фонду, що 

утворився станом на 01.01.2019 року в сумі 1774875,80 грн. на 

фінансування видатків по загальному та спеціальному фонду в 

2019 році, а саме:        

          КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки 

громадським  організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість» –  15000 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 – 5000 грн., 



-  на виконання програми соціальної підтримки, трудової і медичної 

реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС  

на 2016-2018 роки – 5000 грн., 

- на виконання заходів програми  соціальної підтримки, трудової і 

медичної реабілітації та інтеграції Летичівського  районного 

товариства інвалідів «Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

організації  інвалідів України»  на 2016-2020 роки – 5000 грн., 

    КПКВК 0117367 «Виконання інвестиційних проектів  в 

рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи 

охорони здоров’я у сільській місцевості» КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 318847,80 

грн. на проведення співфінансування будівництва 

Новокостянтинівської амбулаторії  загальної практики  сімейної 

медицини  по вул.Центральній в с.Новокостянтинів Летичівського 

району (Летичівська  об’єднана територіальна громада). 

        КПКВК   0117130 «Здійснення заходів з землеустрою» - 

30000 грн.  для виготовлення проектів землеустрою, 

        КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної медичної (медико – 

санітарної) допомоги» на виконання заходів програми  розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради 

на 2019 рік  - 40795 грн.: 

- придбання калоприймачів жителя с.Голенищево – 9000 грн., 

- виплату надурочно відпрацьованих голин працівнику, який 

здійснює підвіз хворих до Хмельницької обласної  лікарні  для 

проведення гемодіалізу – 31795 грн. 

         КПКВК 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я» на виконання програми покращення надання медичної 

допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2018-2019 роки - 

12677 грн.  для придбання запчастин та проведення ремонту 

двигуна автомобіля. 

         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» - 44184 грн. для плати за отримання сертифікату 

відповідності закінченого об’єкта «Капітальний ремонт вул.Зубкова 

від ПК24+87 до вул.Героїв Крут(ПК28+03)в смт.Летичів», «Нове 

будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення в 

с.Марківці Летичівського району»,  будівництво експлуатаційно – 

розвідувальної свердловини та мережі  водопостачання  по 



вул.Центральній   та вул.Колгоспній  в с.Гречинці  Летичівського 

району Хмельницької області, будівництво розвідувальної 

свердловини та  мережі  водопостачання в с.Сахни  Летичівського 

району Хмельницької області, будівництво  мережі   

водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-Голенищівський  

Летичівського району Хмельницької області.    

         КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

надання іншої субвенції районному бюджету в сумі  43400 грн., в 

тому числі: 

- на виконання програми  соціальної підтримки громадян 

Летичівського району на 2016-2020 роки за принципом 

«єдиного вікна» та «мобільного соціального офісу»  – 5000 грн., 

- для відшкодування витрат  за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на міжміських автомобільних маршрутах  - 

38400 грн. 

       КПКВК 0116030 «Організація благоустрою  населених 

пунктів» -   292436 грн., в тому числі: 

- придбання СІП та треверсу для монтажу лінії електропередач 

вуличного освітлення по вул.Бугській, вул.Перемоги та 

пр.Бугському в мікрорайоні Щедрова – 63750 грн., 

- придбання комплектуючих матеріалів для вуличного освітлення  - 

50000грн. 

-  придбання та встановлення воріт на кладовище   в с.Бохни – 

10686 грн., 

- придбання люків – 15000 грн., 

- реконструкції лінії електропередач для вуличного освітлення 

вул.Першотравнева та вул.Вінницька в с.Голенищево – 150000 грн.,  

- видачу технічних умов  для вуличного освітлення вул.Гончара, 

вул.Руданського, вул.Тропініна і вул.Довженка смт.Летичів – 3000 

грн.  

          КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності  місцевої 

пожежної охорони» на виконання заходів програми захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного  та 

природничого характеру на території Летичівської селищної ради 

на 2016-2020 роки» для забезпечення діяльності добровільної  

пожежної команди – 10000 грн. 

           КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» - 250000 грн. для завершення 

реконструкції Летичівської КНСК., 

         КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування  

підприємств, установ та організацій, що виробляють, 



виконують та/або надають  житлово – комунальні послуги» - 

10000 грн. на виконання заходів програми  розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної 

ради на 2019-2020 роки  

         КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних програм в 

рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного 

розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» 
для проведення співфінансування об’єктів – 47775 грн. 

- будівництво експлуатаційно – розвідувальної свердловини та 

мережі  водопостачання  по вул.Центральній   та вул.Колгоспній  в 

с.Гречинці  Летичівського району Хмельницької області –   21797 

грн., 

- будівництво розвідувальної свердловини та  мережі  

водопостачання в с.Сахни  Летичівського району Хмельницької 

області –  1003 грн., 

- будівництво  мережі   водопостачання по вул.Центральній, 

с.Майдан-Голенищівський  Летичівського району Хмельницької 

області –   1828грн. 

- нове будівництво ліній електропередач для вуличного освітлення 

в с.Марківці -  23147 грн. 

          КПКВК 1017363 «Виконання інвестиційних програм в 

рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного 

розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)» 

для проведення співфінансування  капітального ремонту  КУ 

«Летичівський будинок культури» - 18929 грн. 

        КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – 

дитячим садком, інтернернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» - 259968 грн.: 

- для придбання матеріалів для Летичівського ліцею № 3 відповідно 

припису управління Держспоживслужби – 18300 грн. 

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

гімназії» - 5910 грн., 

- придбання спортивного інвентаря в Голенищівський та 

Сусловецькій ліцеї – 11630 грн., 

- для збільшення заробітної плати водіям автобусів – 134728 грн.,  

- виготовлення проектно – кошторисної документаціі  капітального 

ремонту басейну Летичівського ліцею № 3 – 89400 грн. 

             КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності  інших 

закладів освіти»  - 7664 грн. для підвищення заробітної плати 

водію групи господарського обслуговування   



                 КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм  соціально – 

економічного та культурного розвитку регіонів» – 370000 грн. 

на виконання заходів комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю на території 

Летичівської селищної ради на 2016 – 2020 роки., 

            КПКВК 0117680 «Членські внески  до асоціацій органів 

місцевого самоврядування» - 3200 грн для сплати членських 

внесків. 

  

3. Спрямуванням    залишку коштів бюджету розвитку спеціального 

фонду селищного бюджету, що утворився станом на 01.01.2019 

року     фінансування видатків спеціального фонду в 2019 році на  

суму  58500 грн., а саме: 

         КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства»  -  58500 грн.: 

- для виготовлення проектно – кошторисних документацій на 

будівництва мережі водопостачання по вул.Вишневій, вул.Луговій 

в с.Козачки – 15000 грн., 

- для виготовлення проектно – кошторисних документацій на 

будівництва мережі водопостачання по вул.Молодіжній, 

вул.Центральній, вул.Садовій та вул.Урожайній в с.Гречинці – 

15000 грн., 

- для виготовлення проектно – кошторисних документацій на 

будівництва самоплинного колектора по вул.Мазура Василя, Героїв 

Крут в смт.Летичів – 9500 грн., 

- для виготовлення проектно – кошторисних документацій на 

будівництва напірного колектора по вул.Юрія Савіцького в 

смт.Летичів – 9500 грн., 

- для оплати експертизи проектно – кошторисної документації 

будівництва розвідувально – експлуатаційної свердловини для 

забезпечення  господарсько- питного водопостачання в с.Суслівці 

Летичівського району – 9500 грн..   

 4.Спрямуванням    залишок коштів   освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на  

початок бюджетного періоду (станом на 01.01.2018 року – 37339,41 

грн. та станом на 01.01.2019 року – 97035,59 грн  по загальному 

фонду на фінансування видатків 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» - 134375 грн.: 

 -  для придбання витяжки в Новокостянтинівську ЗОШ 1-3 ст. – 

12956 грн., 

- для придбання витяжки в Сусловецький ліцей -  21633 грн., 

- для придбання  плити, котла харчоварильного та сковороди 

електричної  в їдальню Летичівського НВК № 2 «ЗОШ 1-3 ст. – 

гімназії» - 79786 грн., 

- для придбання телевізора і ноутбука в 3-Г клас Летичівський НВК 

№ 1 (ЗОШ 1-3 ст.- ліцей) – 20000 грн. 

5.Спрямуванням    залишок коштів   освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на  

початок бюджетного періоду    по спеціальному фонду на 

фінансування видатків 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» - 44206 грн. для придбання 

котла харчоварильного в їдальню Летичівського НВК № 1  «ЗОШ 

1-3 ст. – ліцею». 

 

 

 

 

Селищний голова                                                            І.Тисячний 

  

 

 

 

 

  

 

 


