
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят сьомої сесії 

 

26.05.2020 р.                                      Летичів                                           № 39     
 

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

Летичівської селищної ради 

на 2020 рік 

 

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

пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести до рішення сесії  селищної ради від   18 березня  2019 року № 

4  «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  

на 2020 рік» такі зміни: 

1.1. В 1 абзаці цифри «141607175», «138196660», «3410515» замінити 

відповідно на цифри «144184993», «140504538», «3680455»  (додаток 1). 

1.2. В пункті 1  абзаца 2   цифри «141958196», «133386471», «8571725»  

замінити відповідно  на  цифри «144644076», «134536570», «10107506» 

(додаток 3). 

          1.3. В пункті 2 абзаца 2  цифри «133386471», «8571725» замінити 

відповідно на  цифри «134536570», «10107506»  у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього 

рішення. 

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

спеціального фонду на суму 1265841 грн. і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

6427051грн., джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

спеціального фонду, що утворився на початок бюджетного періоду –  123520 

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

розвитку спеціального фонду - 6143839 грн., передачу субвенцій до  із 
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загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду – 159692 грн. 

2. Збільшити планові призначення дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету по КДК 41033900 «Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» на суму 1041100 грн.  

3.Збільшити обсяг видаткової частини  загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році на суму 1041100 грн., в тому числі по головному 

розпоряднику коштів селищного бюджету -  Летичівській селищній раді за 

КПКВК  0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))» - 501119 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 410753 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 90366 грн.) та головному 

розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради за КПКВК  0611020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 539981 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 442607 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 97374 грн.). 

     4.Збільшити планові призначення дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету у 2020 році на 1266778  грн., в тому числі  по КДК 

10010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - 417518 

грн., КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 643260 грн., КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування)»  - 200000 грн.,  КДК 22080400  «Надходження від орендної 

плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності» - 1400 грн., КДК 24060300 «Інші 

надходження» - 1600 грн. 

   5. Збільшити обсяг  видаткової частини  загального та спеціального 

фондів селищного бюджету в 2020 році на суму 1266778  грн., а саме: 

   5.1Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році на суму  396283 грн., в тому числі: 

  - по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму 333537 грн., в тому числі за КПКВК 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

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

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 53584 грн., КПКВК 

0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха» - 68780 грн. на виконання програми боротьби з 

короновірусом на території Летичівської селищної ради на 2020 рік, з них по 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 30000 грн., КЕКВ 



2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 10000 грн. і КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 28780 грн., КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 100000 грн., КПКВК 0119770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» - 62700 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 (установам, організаціям)» - 10000 грн. (в 

тому числі на виконання програми  соціальної підтримки, трудової і 

медичної реабілітації та інтеграції Летичівського районного товариства 

інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України» на 2016 – 2020 роки - 5000 грн. і  на виконання   програми 

соціальної підтримки,  трудової і медичної реабілітації та інтеграції  інвалідів 

по зору Летичівської ТПО УТОС на 2019-2020 роки – 5000 грн.),  КПКВК 

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 10000 грн., КПКВК 0119800 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» - 12000 грн. ( на виконання заходів 

програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної 

ради на 2016-2020 роки – 10000 грн. та програми  забезпечення якісного 

обслуговування та соціальної підтримки населення на території Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2020 – 

2021 роки» - 2000 грн.), КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із 

землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 10200 грн., 

КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

6273 грн.   

- По головному розпоряднику коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради збільшити обсяг 

видатків загального фонду на 62746 грн. по КПКВК 1014030 «Забезпечення 

діяльності бібліотек»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».  

   5.2.Збільшити обсяг видаткової частини  спеціального  фонду 

селищного бюджету в 2020 році на суму   870495  грн., в тому числі: 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  766239 грн., в тому числі за КПКВК 0118110 «Заходи із 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»   – 16239 грн., за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 



200000 грн., КПКВК 0119700 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 

3220 «»Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» 

- 200000 грн. і за КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і 

розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 

програм» - 350000 грн.    

 - по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради – 104256 грн., в тому числі 

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об`єктів» - 104256 грн. 

    6.Збільшити планові призначення дохідної частини спеціального 

фонду селищного бюджету у 2020 році на 269940 грн.  по КДК 24170000 

«Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту».    

    7.Збільшити обсяг видаткової частини   спеціального фонду 

селищного бюджету в 2020 році на суму 269940 грн.  по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради за КПКВК 0617361 «Співфінансування 

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» для оплати будівництва спортивного 

майданчика зі штучним покриттям в Летичівському ліцеї № 1. 

    8.Спрямувати  залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції по загальному фонду, що утворився станом на 01.01.2020 року в 

сумі 94541,88  грн. на фінансування видатків по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради за КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів», в тому числі по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 40000 грн. для придбання корекційних 

та розвивальних засобів для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами та по спеціальному фонду за КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгосрокового користування» - 54541,88 грн.   

    9.Спрямувати  вільний залишок коштів спеціального  фонду, що 

утворився станом на 01.01.2020 року в сумі 13520 грн. на фінансування 

видатків по спеціальному фонду в 2020 році по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  за КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об`єктів».  

    10. Здійснити перерозподіл обсягу видатків селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради : 



- зменшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету на 

суму 613610 грн., в тому числі по - КПКВК 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 360000 грн. КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 2712 грн. 

та по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» -  250898 грн. 

- збільшити обсяг   видатків загального фонду селищного бюджету на 

суму 161734 грн., в тому числі по  КПКВК 0611010 «Надання дошкільної 

освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 51614 

грн.   та по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 107408 грн. і по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 2712 грн., 

- збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 

2020 році на суму 451876 грн. по КПКВК 0617361 «Співфінансування 

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» для оплати будівництва спортивного 

майданчика зі штучним покриттям в Летичівському ліцеї № 1. 

    11.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – Летичівській селищній раді, а саме: 

- зменшити планові призначення загального фонду    по КПКВК 

0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 32000 грн. та збільшити 

планові призначення  по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» - 32000 грн. по КЕКВ 2240 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»   – 25000 грн.  та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»    - 7000 грн. 

- здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду ао КПКВК    

0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 

та зменшити планові призначення  по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

131178 грн. і збільшити планові призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 37000 грн. для придбання матеріалів та 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 34178 грн., КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 49180 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

10820 грн. 

         - здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду по КПКВК 

0118120 «Заходи з організації рятування на водах» та зменшити планові 

призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 57377 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 12623 грн. і збільшити планові призначення 



за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 70000 грн. 

       12.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році та зменшити обсяг видаткової частини загального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради по 

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 77929 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 17144 грн. і 

збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді 

за КПКВК 0116030 ««Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 95073 грн. на утримання 

громадського туалету. 

        13. Здійснити перерозподіл обсягу видатків селищного бюджету, що 

будуть фінансуватися за рахунок вільного залишку коштів, що надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського  

виробництва що утворився станом на 01.01.2020 року  по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді, а саме 

зменшити обсяг видатків по спеціальному фонду за КПКВК 0117650 

«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»    

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» - 17860 грн.  та збільшити обсяг видатків 

загального фонду за КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 17860 грн. 

        14.Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого по загальному 

фонду  селищного бюджету на 2020 рік  за КПКВК 0119770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету»   субвенція районному бюджету для Летичівської ЦРЛ в 

частині зменшення обсягу фінансування на мету програми із   здійснення  

капітального ремонту по заміні ліфта в стаціонарному  корпусі КНП 

«Летичівська центральна районна лікарня» на суму 42759,60 грн. та 

збільшити обсяг фінансування  на виготовлення проектно – кошторисної 

документації  по даному об’єкту та внести зміни до угоди про надання 

субвенції від 24 грудня 2019 року. 

15.В додатку 7 до рішення сесії в рядку по КПКВК 0119800 «Субвенція 

з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання  програм соціально 

- економічного та культурного розвитку  регіонів» найменування програми 

«Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території Летичівської селищної ради Хмельницької області 

на 2016-2020  роки» обсяг фінансування 40000 грн. замінити на «Програма 

"Поліцейський офіцер громади" Летичівської селищної ради на 2020-2022 

роки» обсяг фінансування 40000 грн.   

 16.Затвердити висновок постійної комісії селищної ради з питань 

планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку № 1 від 

27.03.2020 року «Про внесення змін до річного розпису  загального та 

спеціального фондів  селищного бюджету на 2020 рік». 



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

пунктів 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7 від   

18 березня  2019 року № 4  «Про внесення змін до селищного бюджету  

Летичівської селищної ради  на 2020 рік» викласти у новій редакції 

відповідно до додатків 1.1,2.1,3.1,4.1,5.1,6.1,7.1  до даного рішення. 

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

частиною.  

 19.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 20.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та соціально 

– економічного розвитку (Самолюк М.М.). 

 

 

Селищний голова                                                    Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

                                 до  рішення сесії селищної ради від 26.05.2020 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету                              

Летичівської селищної ради на 2020 рік» 

 

 

         Внесення змін до селищного  бюджету на 2020 рік обумовлено : 

   1.Збільшенням планових призначень дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету по КДК 41033900 «Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» на суму 1041100 грн. та збільшенням обсягу 

видаткової частини  загального фонду селищного бюджету в 2020 році на суму 

1041100 грн., в тому числі по головному розпоряднику коштів селищного 

бюджету -  Летичівській селищній раді за КПКВК  0111020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 501119 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 410753 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 90366 грн.) та головному розпоряднику коштів селищного бюджету – 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради за КПКВК  

0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 

539981 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 442607 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 97374 грн.). 

   2.Збільшенням планових призначень дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету у 2020 році на 1266778 грн., в тому числі:   

КДК 10010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» - 417518 грн.,      

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 643260 грн., 

КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)»  - 200000 

грн., 

КДК 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції » - 3000 грн., 

КДК 22080400  «Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності» - 1400 грн. 

КДК 24060300 «Інші надходження» - 1600 грн., 

      3.Збільшенням обсягу видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році на суму  396283 грн., в тому числі: 

 по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді на суму 333537 грн., в тому числі: 

 КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 

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

53584 грн. на виконання програми розвитку первинної медико-санітарної 



допомоги Летичівської селищної ради 2019-2021 роки, в тому числі: 

- для придбання ПММ для доставки хворих з підозрою на коронавірусну  

хворобу в Хмельницьку інфекційну лікарню – 8900 грн.,  

- на відшкодування витрат по безоплатних пільгових рецептах – 20000 грн., 

- на придбання виробів медичного призначення для забезпечення дитини- 

інваліда  - 6000  грн., 

- для придбання  калоприймачів та підгузників – 15690 грн., 

- для виплати понаднормово відпрацьованих  годин за чергування працівника 

на КПП с.Бохни – 2994 грн. 

КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха» - 68780 грн. на виконання програми боротьби з 

короновірусом на території Летичівської селищної ради на 2020 рік, з них по 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 30000 грн. для 

придбання дезинфікуючих засобів, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 10000 грн. для оплати за наданні послуги по харчуванню і 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 28780 грн. для 

придбання захисних костюмів та спецодягу, 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 100000 грн.  на виконання заходів 

програми благоустрою населених пунктів для оплати послуг по обрізці дерев,  

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

трансферти органам державного управління інших рівнів» - 62700 грн., в 

тому числі: 

- на виконання районної програми  соціальної підтримки громадян 

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

«мобільного соціального офісу» - 2000 грн., 

- на виконання районної програми соціального захисту дітей в Летичівському 

районі на 2016-2020 роки – 4000 грн. 

- для оплати послуг за отримані консультаційні послуги з  використання 

програмного забезпечення  та інформаційних систем  (МІС) КНП 

Летичівська ЦРЛ– 50000 грн., 

 - придбання пральної  машинки в КНП Летичівську ЦРЛ– 6700 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 

(установам, організаціям)» - 10000 грн., в тому числі на виконання програми  

соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції 

Летичівського районного товариства інвалідів 

Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 

2016 – 2020 роки - 5000 грн. і  на виконання   програми соціальної підтримки,  

трудової і медичної реабілітації та інтеграції  інвалідів по зору Летичівської 

ТПО УТОС на 2019-2020 роки – 5000 грн.,  

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 10000 грн. на виконання програми  підтримки 

громадської організації «Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник» на 

2019-2021 роки, 



КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 12000 

грн. на виконання заходів програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки – 10000 грн. та програми  

забезпечення якісного обслуговування та соціальної підтримки населення на 

території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області на 2020 – 2021 роки» - 2000 грн.; 

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 10200 грн. на виконання заходів програми  

здійснення землеустрою  на території Летичівської селищної ради на 2020 

рік. 

КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6273 

грн. для придбання матеріалів для освітлення в спортивному залі. 

По головному розпоряднику коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради збільшити обсяг 

видатків загального фонду на 62746 грн. по КПКВК 1014030 «Забезпечення 

діяльності бібліотек»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для 

погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи  по ремонту 

коридору  в Летичівській публічній бібліотеці. 

        4.Збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального  фонду 

селищного бюджету в 2020 році на суму   870495  грн., в тому числі: 

       - по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  766239 грн., в тому числі: 

КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» для  

співфінансування придбання автомобіля медичної допомоги – 200000 грн. 

 КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на виконання 

програми боротьби з короновірусом на території Летичівської селищної ради 

на 2020 рік для придбання   бензинового оприскувача – 16239 грн.,   

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 200000 грн. додатково на 

проведення капітального ремонту вул.Героїв Крут смт.Летичів(від 

вул.Чорновола до вул.Кармелюка), 

КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі 

заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» - 350000 

грн. на виконання заходів програми забезпечення містобудівною 

документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради 

на 2020 рік. 

        - по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді 



та спорту Летичівської селищної ради – 104256 грн.   по КПКВК 0611010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація 

інших об`єктів» - 104256 грн. для проведення реконструкції опалення   

Горбасівського ДНЗ, 

   5.Збільшенням планових призначень дохідної частини спеціального 

фонду селищного бюджету у 2020 році на 269940 грн.  по КДК 24170000 

«Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту» та збільшенням обсягу видаткової частини спеціального фонду 

селищного бюджету в 2020 році на суму 269940 грн.  по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради за КПКВК 0617361 «Співфінансування 

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об’єктів»   для оплати будівництва спортивного майданчика зі штучним 

покриттям в Летичівському ліцеї № 1. 

      6. Спрямуванням  залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції по загальному фонду, що утворився станом на 01.01.2020 року в 

сумі 94541,88  грн. на фінансування видатків по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради за КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів», в тому числі по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 40000 грн. для придбання корекційних 

та розвивальних засобів для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами та по спеціальному фонду за КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгосрокового користування» - 54541,88 грн.   

       7. Спрямуванням  вільного залишку коштів спеціального  фонду, що 

утворився станом на 01.01.2020 року в сумі 13520 грн. на фінансування 

видатків по спеціальному фонду в 2020 році по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  за КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об`єктів» для проведення коригування проектно – кошторисної 

документації  на капітальний ремонт частини дороги  по вул.Героїв Крут 

(від вул.Чорновола до вул.Кармелюка). 

        8.Здійснити перерозподіл обсягу видатків селищного бюджету в 2020 

році по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради : 

- зменшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету на суму 

613610 грн., в тому числі по - КПКВК 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 360000 грн. КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 

- 2712 грн. та по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» -  250898 грн. 

- збільшити обсяг   видатків загального фонду селищного бюджету на суму 

161734 грн., в тому числі по  КПКВК 0611010 «Надання дошкільної 



освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 51614 

грн. на придбання фарби для проведення ремонту дошкільних навчальних 

закладів та по КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 107408 грн. (для погашення кредиторської 

заборгованності за придбанні матеріали в Летичівський ліцей № 3 – 32314 

грн. та для придбання фарби для проведення ремонту шкіл 75094 грн.) і по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2712 грн. для оплати за 

курси підвищення кваліфікації вчителів, 

- збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 2020 

році на суму 451876 грн. по КПКВК 0617361 «Співфінансування 

інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів» для оплати будівництва спортивного 

майданчика зі штучним покриттям в Летичівському ліцеї № 1. 

 9.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді, а саме: 

-  зменшити планові призначення загального фонду по КПКВК 0118230 

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

матеріали, обладнання та інвентар» - 32000 грн. та збільшити планові 

призначення по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» - 32000 грн. на  виконання комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Летичівської 

селищної ради Хмельницької області на 2016-2020  роки по КЕКВ 2240 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для оплати послуг по 

ремонту та поточному обслуговуванню відеокамер – 25000 грн.  та КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  для придбання 

телевізора і комплектуючих  - 7000 грн.  

- здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду по КПКВК    

0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 

та зменшити планові призначення  по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

131178 грн. і збільшити планові призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 37000 грн. для придбання матеріалів та 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 26000 грн. для оплати 

послуг по проведенню поточного ремонту спортивного залу в Летичівському 

ліцею № 1  і по КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)» 8178 грн. 

для проведення поточного ремонту водопроводу в Летичівському ліцею № 1. 

 - здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду по КПКВК 

0118120 «Заходи з організації рятування на водах» та зменшити планові 

призначення за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 57377 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 12623 грн. і збільшити планові призначення 

за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 70000 грн. 

         10. Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році та зменшити обсяг видаткової частини 



загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 77929 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 17144 грн. та збільшити обсяг видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 95073 грн. на утримання громадського туалету. 

       11. Здійснити перерозподіл обсягу видатків селищного бюджету, що 

будуть фінансуватися за рахунок вільного залишку коштів, що надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського  

виробництва що утворився станом на 01.01.2020 року  по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді, а саме 

зменшити обсяг видатків по спеціальному фонду за КПКВК 0117650 

«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»    

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» - 17860 грн.  та збільшити обсяг 

видатків загального фонду за КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із 

землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 17860 грн. 

 

 

 

Селищний голова                                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 


