
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто перша сесії 

 

30.07.2020 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   26 червня  2020 року № 

33 «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  

на 2020 рік» такі зміни: 

1.1. В 1 абзаці цифри «143986124», «140575609», «3410515» замінити 

відповідно на цифри «146097079», «142331584», «3765495»  (додаток 1). 

1.2. В пункті 1  абзаца 2   цифри «144445207», «135059517», «9385690» 

замінити відповідно  на  цифри «146556162», «136019535», «10536627» 

(додаток 3). 

          1.3. В пункті 2 абзаца 2  цифри «135059517», «9385690» замінити 

відповідно на  цифри «136019535», «10536627»   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 795957 грн. і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

6771132 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 - 6309196 грн., передачу субвенцій до  із 
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загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду – 338416 грн. 

2. За рахунок  залишку коштів   освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, що утворився на  початок бюджетного періоду    

збільшити обсяг бюджетних призначень видаткової частини спеціального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді за 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» - 47596,57 грн. для придбання 2-х 

проекторів  та 3-х принтерів для Летичівського ліцею № 2. 

     3.Збільшити планові призначення дохідної частини  спеціального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 24170000 «Надходження коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населенного пункту» на суму 

487350 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму 487350 грн., в тому числі по КПКВК 

0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» - 385850 грн.  для 

будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в Летичівському 

ліцеї № 1 та по  КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - 

каналізаційного господарства – 101500 грн. ( КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об`єктів» - 70000 грн.  для нового 

будівництва «Мережі водопостачання по вул.Центральній, вул.Набережній в 

с.Суслівці» і КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 31500 грн. для придбання насоса  в 

с.Майдан – Голенищівський. 

      4.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму 335966 грн. 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., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 150000 грн. і по КПКВК 

0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

135966 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму  335966 грн. по КПКВК 0117361 

«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3122 «Капітальне 

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

майданчика зі штучним покриттям в Летичівському ліцеї № 1. 

      5.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів –   Летичівській 

селищній раді, а саме зменшити обсяг видаткової частини загального фонду 



селищного бюджету по  КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» - 4000 грн. та збільшити обсяг видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету по КПКВК 0111020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2240  «Оплата 

послуг (крім комунальних)» 4000 грн.   

      6.Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого по спеціальному 

фонду селищного бюджету (видатки розвитку) по КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства КЕКВ 

3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» в сумі  80000 грн. 

для об’єктів: 

- зменшити обсяг фінансування на 80000 грн. в зв’язку з проведенням 

процедури закупівлі по проекту нове будівництво «Мережі водопоствчання 

по вул.Горбатюка в смт.Летичів, Летичівського району Хмельницької 

області», 

 - збільшити обсяг фінансування проекту  нового будівництва «Мережі 

водопостачання по вул.Центральній, вул.Набережній в с.Суслівці» на суму 

80000 грн. 

      7.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму 335966 грн. по  

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 5430 грн. та збільшити 

обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету по КПКВК 

0111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 5430 грн. 

 

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

1,2,3,4,5,6,7  цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7 від   26 червня  2020 року № 

33  «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. 

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

частиною.  

 10.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 11.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 30.07.2020 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету                              

Летичівської селищної ради на 2020 рік» 

 

 

         Внесення змін до селищного  бюджету на 2020 рік обумовлено : 

       1. За рахунок  залишку коштів   освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на  початок бюджетного періоду    

збільшити обсяг бюджетних призначень видаткової частини спеціального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді за 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» - 47596,57 грн. для придбання 2-х 

проекторів  та 3-х принтерів для Летичівського ліцею № 2. 

      2.Збільшенням планових призначень дохідної частини  спеціального 

фонду селищного бюджету в 2020 році по КДК 24170000 «Надходження 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населенного пункту» на 

суму 487350 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму 487350 грн., в тому числі: 

- КПКВК 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» - 385850 

грн.  для будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в 

Летичівському ліцеї № 1,  

- КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 

господарства – 101500 грн. ( КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об`єктів» - 70000 грн.  для нового будівництва «Мережі 

водопостачання по вул.Центральній, вул.Набережній в с.Суслівці» і КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

31500 грн. для придбання насоса  в с.Майдан – Голенищівський. 

      3.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму 335966 грн. 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., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 150000 грн. і по КПКВК 

0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

135966 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму  335966 грн. по КПКВК 0117361 

«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку» КЕКВ 3122 «Капітальне 

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



майданчика зі штучним покриттям в Летичівському ліцеї № 1. 

      4.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів –   Летичівській 

селищній раді, а саме зменшити обсяг видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по  КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» - 4000 грн. та збільшити обсяг видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету по КПКВК 0111020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2240  «Оплата 

послуг (крім комунальних)» 4000 грн. для оплати послуг по проведенню 

мережі інтернет в Козачківській філії Летичівського ліцею № 1. 

      5.Змінити мету бюджетного призначення, передбаченого по спеціальному 

фонду селищного бюджету (видатки розвитку) по КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства КЕКВ 

3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» в сумі  80000 грн. 

для об’єктів: 

- зменшити обсяг фінансування на 80000 грн. в зв’язку з проведенням 

процедури закупівлі по проекту нове будівництво «Мережі водопоствчання 

по вул.Горбатюка в смт.Летичів, Летичівського району Хмельницької 

області», 

 - збільшити обсяг фінансування проекту  нового будівництва «Мережі 

водопостачання по вул.Центральній, вул.Набережній в с.Суслівці» на суму 

80000 грн. 

      6. Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму 335966 грн. по  

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 5430 грн. та збільшити 

обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету по КПКВК 

0111020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 5430 грн. 

 

        

 

 

Селищний голова                                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 


