
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят дев’ятої сесії 

 

26.06.2020 р.                                      Летичів                                      №      
 

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 «143986124», «140575609», «3410515»  (додаток 1). 

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

замінити відповідно  на  цифри «144445207», «135059517», «9385690» 

(додаток 3). 

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

відповідно на  цифри «135059517», «9385690»  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 920697 грн. і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

5975175 грн., 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 - 5691963 грн., передачу субвенцій до  із 

загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду – 159692 грн. 

Автор проєкту рішення 

Начальник відділу фінансів 

Смаглюк Л.Д. 



2. Зменшити планові призначення дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету по КДК 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на 900 грн.   

3.Зменшити обсяг видаткової частини  загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році на суму  900 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))» - 400 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 328 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 72 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))» - 500 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 410 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 90 грн.). 

   4.Збільшити планові призначення дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету по КДК 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на 

суму 596812 грн.  
   5.Збільшити обсяг видаткової частини  селищного бюджету в 2020 році 

на 596812 грн., в тому числі: 

   5.1.По загальному фонду    селищного бюджету збільшити обсяг 

видаткової частини на суму 418088 грн., з них: 

- на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для 

учнів початкових класів, що навчаються за новими методами відповідно до 

концепції «Нова Українська школа» - 164376 грн. за 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» - 74051 грн., КПКВК 0121020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52893 грн., КПКВК 0131020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9765 грн., 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» - 27667 грн. 

- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 

школи – 253712 грн. за  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» - 101485 грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 



матеріали, обладнання та інвентар» - 50742 грн., КПКВК 0131020 «Надання 

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

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 25371 грн., 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» - 76114 грн. 

5.2.По спеціальному  фонду    селищного бюджету збільшити обсяг 

видаткової частини на суму 178724 грн. для закупівлі комп’ютерного 

обладнання для початкових класів за КПКВК 0111020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 59575 грн., КПКВК 

0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 29787 грн., КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 14894 грн., КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 74468 

грн. 

6.Збільшити планові призначення дохідної частини спеціального фонду 

селищного бюджету по КДК 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду» на суму 354980 грн.  

7.Збільшити обсяг  видаткової частини спеціального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на 354980 грн. за  КПКВК 0111020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 200285 грн. і 

КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 154695 грн. 

  8.Збільшити планові призначення дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету у 2020 році на 669310 грн., в тому числі по КДК 10010100 

«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати» - 488589 грн. та по КДК 

11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» - 500000 

грн. 

      9.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році на суму  310077 грн., в тому числі: 



 по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді на суму 223257 грн., в тому числі по КПКВК 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 12800 грн., КПКВК 0119770 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» - надання субвенції обласному бюджету 

40000 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., 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» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 16000 

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» - 15000 

грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

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

інвентар» - 5000 грн., КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

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

обладнання та інвентар» - 5000 грн., КПКВК 0121010 «Надання дошкільної 

освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5000 

грн., КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю»  - 50000 грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 40900 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 9100 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)» - 18000 грн.  

 Для проведення співфінансування субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

46457 грн., в тому числі: 

- на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для 

учнів початкових класів, що навчаються за новими методами відповідно до 

концепції «Нова Українська школа» - 18265 грн. за 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» - 8228 грн., КПКВК 0121020 «Надання 

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

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 5877 грн., КПКВК 0131020 «Надання 

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



дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 1085 грн., 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» - 3075 грн. 

- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 

школи – 28192 грн. за  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» - 11277 грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 5638 грн., КПКВК 0131020 «Надання 

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

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 2819 грн., 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» - 8458 грн. 

По головному розпоряднику коштів – відділу культури, національностей та 

релігій Летичівської селищної ради збільшити обсяг видатків загального 

фонду на 36820 грн. по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 

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

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», 

По головному розпоряднику бюджетних коштів - відділу  освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради за КПКВК 0615051 «Фінансова підтримка 

регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»   – 50000 грн. 

 
        9.Збільшити обсяг  видаткової частини  спеціального  фонду 

селищного бюджету в 2020 році по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – Летичівській селищній раді  на суму 859233 грн., в тому числі 

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об`єктів» - 129270 грн.,КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства» на 

виконання заходів програми Питна вода Летичева  - 574000 грн., в тому числі 

по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів»  - 332000 

грн – 300000 грн. і КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» 

-  242000  грн., КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання»  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 36660 грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання 



обладнання і предметів довгострокового користування»  - 20000 грн., КПКВК 

0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  - 20000 грн, КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  - 20000 грн. 

Для проведення співфінансування субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по 

спеціальному фонду збільшити обсяг видатків на суму  19860 грн. для 

закупівлі комп’ютерного обладнання для початкових класів за КПКВК 

0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 6620 грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 3310 грн., КПКВК 0131020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 1655 

грн., КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 8275 грн. 

Для проведення співфінансування  субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду по спеціальному фонду збільшити обсяг видатків на 

39443 грн. за КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 22254 грн. і КПКВК 0121020 «Надання 

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

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 17189 грн 

   10.Збільшити планові призначення дохідної частини спеціального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 24170000 «Надходження коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 487350 

грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини спеціального фонду 

селищного бюджету 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» - 487350 грн. для будівництва 

спортивного майданчика зі штучним покриттям в Летичівському ліцеї № 1. 



    11.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 

234466 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» - 

50000 грн. та по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 184466 грн. 

- збільшити обсяг видатків  спеціального фонду селищного бюджету за  

КПКВК 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на 234466 

грн.  для будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в 

Летичівському ліцеї № 1. 

    9. Зменшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму   грн., в тому числі: 

- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КПКВК 0131010 

«Надання дошкільної освіти» - 1855028  грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  

1246742 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 274283 грн., КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 27611 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» -  4475 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 7390 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 2550 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 199997 грн.,  

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 3416 грн., КЕКВ 

2273  «Оплата електроенергії» -  34341 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 53083 грн., КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» - 1140 грн. 

  - КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» 10148356,09 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  

7353921,91 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1617863,36  грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 103767  грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 9325  грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 18752 грн., КЕКВ 2250 «Видатки 

на відрядження» - 16840  грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  436958 

грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 15952,82 грн., 

КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  122435  грн., КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 446781 грн., КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» - 5760  грн. 

 

        Збільшити  обсяг видатків загального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  на суму   грн., в тому числі: 



 - по КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» - 1137936 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 760561 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 167323 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 12234 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» - 2910 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7060 

грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1470 грн., КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 106279 грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 3416 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 23220 грн., 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 

53083 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 380 грн., 

по КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» - 717092 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 486181 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 106960 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 15377 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» - 1565 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 330 

грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» -  1080 грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 93718 грн.,  КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 

11121 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 760 грн., 

 

- КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»-  6649988,09 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

4754643   грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1046022 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 81937 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 7435грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 11420 грн., КЕКВ 2250 «Видатки 

на відрядження» - 11300  грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 351687 

грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 9890,82 грн., 

КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 62945 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 281317  грн., КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» - 2880  грн. Також за рахунок субвенції на надання 

підтримки особам з особливими  освітніми потребами збільшити обсяг 

асигнувань на 28511,27 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 16346,91 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3596,36 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8568 грн.)  

- КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»- 3498368 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

2582932  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 568245  грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 13262 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 1890 грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7332 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 5540  грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 85271 грн.,  

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 6062 грн., КЕКВ 



2273  «Оплата електроенергії» - 59490  грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 165464 грн., КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» - 2880  грн. 

 

        Зменшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на 375286 грн. : 

- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 104256 грн., 

-  по КПКВК 00611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 

250000 грн. та КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 21030 грн. 

 

        Збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на  375286 грн., в тому числі: 

  - по КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об`єктів» 104256 грн., 

  -  по КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 

250000 грн. та КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 21030 грн. 

        Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної  за КПКВК 0611161 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» - 258353 грн., в тому числі КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 208896  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату 

праці» - 45957 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 3500 грн. 

- по КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» 31306 грн., в тому числі 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 25251  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування  на 

оплату праці» - 5555 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 500 грн. 

- КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»- 133128 грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 107892  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці» - 23736 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1500 грн. 

- КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»- 93919 грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» -  75753 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці» -16666 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1500 грн. 



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

пунктів 1,2,3,4,5,6,7,8,9  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. 

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

частиною.  

 12.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 13.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.Зменшенням планових призначень дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету на 900 грн.  по КДК 41051200 «Субвенція з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»  та 

зменшенням обсягу видаткової частини  загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році на суму  900 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))» - 400 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 328 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 72 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))» - 500 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 410 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 90 грн.). 

   2.Збільшенням планових призначень дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету по КДК 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на 

суму 596812 грн. та збільшенням обсягу видаткової частини  селищного 

бюджету в 2020 році на 596812 грн., в тому числі: 

 2.1.По загальному фонду    селищного бюджету збільшити обсяг 

видаткової частини на суму 418088 грн., з них: 

- на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для 

учнів початкових класів, що навчаються за новими методами відповідно до 

концепції «Нова Українська школа» - 164376 грн. за 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» - 74051 грн., КПКВК 0121020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52893 грн., КПКВК 0131020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 9765 грн., 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» - 27667 грн. 



- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 

школи – 253712 грн. за  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» - 101485 грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 50742 грн., КПКВК 0131020 «Надання 

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

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 25371 грн., 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» - 76114 грн. 

2.2.По спеціальному  фонду    селищного бюджету збільшити обсяг 

видаткової частини на суму 178724 грн. для закупівлі комп’ютерного 

обладнання для початкових класів за КПКВК 0111020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 59575 грн., КПКВК 

0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 29787 грн., КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 14894 грн., КПКВК 0611020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 74468 

грн. 

3. Збільшенням планових призначень дохідної частини спеціального фонду 

селищного бюджету по КДК 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду» на суму 354980 грн. та збільшення обсягу видаткової 

частини спеціального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за  КПКВК 0111020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 200285 

грн. і КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 154695 грн. 

   4.Збільшенням планових призначень дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету у 2020 році на 669310 грн., в тому числі:   



КДК 10010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» - 488589 грн.,      

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 500000 грн. 

      5.Збільшенням обсягу видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році на суму  310077 грн., в тому числі: 

 по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді на суму 223257 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)» - 

12800 грн. на виконання програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги Летичівської селищної ради 2019-2021 роки на придбання фарби 

для поточного ремонту фельдшерсько – акушерських пунктів – 12800 грн., 

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

трансферти органам державного управління інших рівнів» - надання 

субвенції обласному бюджету 40000 грн. для покращення інфраструктури 

поліклыніки та її оснащення. 

   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.  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, 

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» КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» - 16000 грн. для відшкодування електроенергії по 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  

КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 15000 

грн. на виконання заходів програми Комплексна програма мобілізації зусиль 

Летичівської селищної ради, її виконавчих органів і Управління Державної 

міграційної служби України в Хмельницькій області по забезпеченню 

реалізації державної міграційної політики на 2019-2023 роки, 

 КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5000 

грн. для придбання програми «Медок» та токенів. 

КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5000 

грн. для придбання програми «Медок» та токенів. 



КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 5000 грн. для придбання програми 

«Медок» та токенів. 

КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю»  - 50000 грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 40900 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 9100 грн.) 

для проведення доплати  працівникам, які надавали  соціальні послуги в 

період карантину.      

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)» - 18000 грн. на виконання заходів розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2019-2020 роки  

 

Для проведення співфінансування субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

46457 грн., в тому числі: 

- на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими методами відповідно до 

концепції «Нова Українська школа» - 18265 грн. за 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» - 8228 грн., КПКВК 0121020 «Надання 

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

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 5877 грн., КПКВК 0131020 «Надання 

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

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 1085 грн., 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» - 3075 грн. 

- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 

школи – 28192 грн. за  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» - 11277 грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 5638 грн., КПКВК 0131020 «Надання 

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

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 2819 грн., 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» - 8458 грн. 

По головному розпоряднику коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради збільшити обсяг 

видатків загального фонду на 36820 грн. по КПКВК 1014060 «Забезпечення 

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

клубних закладів»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для 

оплати поточного ремонту підлоги  КУ «Летичівський будинок культури». 

По головному розпоряднику бюджетних коштів - відділу  освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради за КПКВК 0615051 «Фінансова 

підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної 

роботи» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)»  на виконання заходів програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017-2021 роки – 50000 грн. 

 

        6.Збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального  фонду 

селищного бюджету в 2020 році по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – Летичівській селищній раді  на суму 859233 грн., в тому числі: 

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 129270 грн. додатково на 

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

вул.Чорновола до вул.Кармелюка), 

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - 

каналізаційного господарства» на виконання заходів програми Питна вода 

Летичева  - 574000 грн., в тому числі по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об`єктів»  - 332000 грн. на виконання заходів програми 

Питна вода Летичева, в тому числі додатково на нове будівництво "Мережі 

водопостачання  по вул.Горбатюка в смт.Летичів Летичівського району 

Хмельницької області – 32000 грн. та на нове будівництво "Мережі 

водопостачання по вул.Садова, вул.Прилужна в с.Козачки, Летичівського 

району Хмельницької області" – 300000 грн. і КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об`єктів» -  242000  грн. для виготовлення проектно – 

кошторисної документації та проведення експертизи реконструкції 

незавершеного будівництва очисних споруд смт.Летичів Хмельницької 

області. 

КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання»  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на виконання заходів програми розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2019-2020 роки для придбання насосів в с.Грушківці, 

Юрченки, Козачки  - 36660 грн. 

КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  - 20000 грн. для придбання комп’ютерної техніки, 



КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування»  - 20000 грн. для придбання комп’ютерної техніки, 

КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування»  - 20000 грн. для 

придбання комп’ютерної техніки, 

Для проведення співфінансування субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по 

спеціальному фонду збільшити обсяг видатків на суму  19860 грн. для 

закупівлі комп’ютерного обладнання для початкових класів за КПКВК 

0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 6620 грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 3310 грн., КПКВК 0131020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 1655 

грн., КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 8275 грн. 

Для проведення співфінансування  субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду по спеціальному фонду збільшити обсяг видатків на 39443 грн. за 

КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 22254 грн. і КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування» - 17189 грн 

   7.Збільшенням планових призначень дохідної частини спеціального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 24170000 «Надходження коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» на суму 

487350 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини спеціального фонду 

селищного бюджету 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» - 487350 грн. для 

будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в Летичівському 

ліцеї № 1. 



    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 

234466 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» - 50000 грн. та по КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 184466 грн. 

- збільшити обсяг видатків  спеціального фонду селищного бюджету за  

КПКВК 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на 234466 

грн.  для будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в 

Летичівському ліцеї № 1. 

    9. Зменшити обсяг видатків загального фонду селищного бюджету в 2020 

році по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти молоді 

та спорту Летичівської селищної ради на суму   грн., в тому числі: 

- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» по КПКВК 0131010 

«Надання дошкільної освіти» - 1855028  грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  

1246742 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 274283 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 27611 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» -  4475 грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7390 грн., КЕКВ 2250 «Видатки 

на відрядження» - 2550 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 199997 

грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 3416 грн., 

КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  34341 грн., КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 53083 грн., КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» - 1140 грн. 

  - КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» 10148356,09 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

-  7353921,91 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1617863,36  

грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 103767  

грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 9325  грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 18752 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 16840  грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 

-  436958 грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

15952,82 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  122435  грн., КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 446781 

грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 5760  грн. 

 

        Збільшити  обсяг видатків загального фонду селищного бюджету в 2020 

році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді  на суму   грн., в тому числі: 



 - по КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» - 1137936 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 760561 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 167323 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 12234 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» - 2910 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

7060 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1470 грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 106279 грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання 

та водовідведення» - 3416 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 23220 

грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 

- 53083 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 380 грн., 

по КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» - 717092 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 486181 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

106960 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

15377 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 1565 

грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 330 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» -  1080 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

93718 грн.,  КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 11121 грн., КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» - 760 грн., 

 

- КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»-  6649988,09 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 4754643   грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1046022 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 81937 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 7435грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 11420 грн., КЕКВ 2250 «Видатки 

на відрядження» - 11300  грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 351687 

грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 9890,82 грн., 

КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 62945 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 281317  грн., КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» - 2880  грн. Також за рахунок субвенції на надання 

підтримки особам з особливими  освітніми потребами збільшити обсяг 

асигнувань на 28511,27 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 16346,91 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3596,36 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8568 грн.)  

- КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»- 3498368 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

2582932  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 568245  грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 13262 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 1890 грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7332 грн., КЕКВ 2250 «Видатки 

на відрядження» - 5540  грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 85271 

грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 6062 грн., 



КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 59490  грн., КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 165464 грн., КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» - 2880  грн. 

 

        Зменшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на 375286 грн. : 

- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об`єктів» - 104256 грн., 

-  по КПКВК 00611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» 

- 250000 грн. та КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 21030 грн. 

 

        Збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на  375286 грн., в тому числі: 

  - по КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об`єктів» 104256 грн., 

  -  по КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» 

- 250000 грн. та КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 21030 грн. 

        Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної  за КПКВК 0611161 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» - 258353 грн., в тому числі КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 208896  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату 

праці» - 45957 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 3500 грн. 

        Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на 258353 грн.: 

- по КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» 31306 грн., в тому числі 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 25251  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування  на 

оплату праці» - 5555 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 500 грн. 

- КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))»- 133128 грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 107892  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці» - 23736 

грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1500 грн. 

- КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 



(відділеннями, групами))»- 93919 грн., в тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» -  75753 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці» -16666 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1500 грн. 

 

 

        Селищний голова                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 


