
                                              
 

 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                                      №    33  
 

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 «146097079», «142331584», «3765495» замінити 

відповідно на цифри «146179579», «142331584», «3847995»  (додаток 1). 

1.2. В пункті 1  абзаца 2   цифри «146556162», «136019535», 

«10536627» замінити відповідно  на  цифри «146698973», «136123791», 

«10575182» (додаток 3). 

          1.3. В пункті 2 абзаца 2  цифри «136019535», «10536627» замінити 

відповідно на  цифри «135683569», «11420254»   у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього 

рішення. 

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

спеціального фонду на суму 43945 грн. і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

6727187 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 - 6204940 грн., передачу субвенцій до  із 

 



загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду – 398727 грн. 

1.5.В зв’язку з технічною помилкою внести зміни в пункті 10: 

 В абзаці 1 цифру «9286785,40» замінити на «9280918,31» та абзац 1 

викласти в наступній редакції: «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 

9280918,31  грн., в тому числі» 

 В  абзаці 3 цифри 7760983,82 замінити на «7755116,73»,  «15952,82» 

замінити на «10085,73» та абзац 3 викласти в наступній редакції: 

 «КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» 7755116,73 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  

5501890 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1210416  грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 95199  грн., 

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

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

326958 грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

10085,73 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  122435  грн., КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 446781 грн., 

КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 5760  грн. Також за рахунок субвенції на надання 

підтримки особам з особливими  освітніми потребами зменшити обсяг 

асигнувань на 19995,58 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 9366,87 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2060,71 грн., КЕКВ 2210 

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

  В абзаці 1 цифру «9286785,40» замінити на «9280918,31» та абзац 1 

викласти в инаступній редакції: «Збільшити  обсяг видатків загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – Летичівській селищній раді  на суму  9280918,31 грн., в тому числі» 

В  абзаці 7 цифри «5110144,82» замінити на «5106608», «9890,82» замінити 

на «6354» та абзац 7 викласти в инаступній редакції:  

«КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))»-  5106608 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 3603908 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 792860 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 81937 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 11420 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

11300  грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 251687 грн., КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 6354 грн., КЕКВ 2273  «Оплата 

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

комунальних послуг» - 281317  грн., КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 2880  грн. 

Також за рахунок субвенції на надання підтримки особам з особливими  

освітніми потребами збільшити обсяг асигнувань на 19995,58 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 9366,87 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

2060,71 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

8568 грн.)»  



  В   абзаці 8 цифри «2694215» замінити на «2648508,73», «6062» замінити 

на «3731,73»,  «208840» замінити на «165464» та абзац 8 викласти в 

инаступній редакції:  

«КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))»-   2648508,73грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1897982  грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 417556  грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 13262 грн., КЕКВ 2240 

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

відрядження» - 5540  грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 75271 грн.,  

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 3731,73 грн., КЕКВ 

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

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 165464 грн., КЕКВ 2800 «Інші 

видатки» - 2880  грн.». 

       2.Збільшити обсяг бюджетних призначень видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді, що буде фынасуватися за 

рахунок  залишку коштів   освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на  початок бюджетного періоду  по 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.  

      3.Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду селищного 

бюджету, що буде фінансуватися за рахунок залишку коштів  субвенції з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2020 року по загальному 

фонду в сумі  12714,46 грн. по   КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних 

програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного розвитку 

окремих територій» (включаючи співфінансування) КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об`єктів» для будівництва мережі 

водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-Голенищівський  

Летичівського району Хмельницької області.  

       4.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 82500 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму 82500 грн., в тому числі  КПКВК 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства» КЕКВ 

3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» - 82000 грн.  для 

нового будівництва «Мережі водопостачання по вул.Центральній, 

вул.Набережній в с.Суслівці» та КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних 

програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного розвитку 

окремих територій» (включаючи співфінансування) КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об`єктів» для співфінансування будівництва  



мережі   водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-Голенищівський  

Летичівського району Хмельницької області –  500 грн.. 

      5.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів –   Летичівській 

селищній раді, а саме: 

       5.1.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по  КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 4000 грн. і КПКВК 0111020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

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

харчування» - 19500 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.   та КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальний 

інвентар» - 19500 грн.   

      5.2.Здійснити перерозподіл видаткової частини селищного бюджету по  

КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» та зменшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 4200 грн. та КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» - 4500 грн. і збільшити обсяг асигнувань загального 

фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальний інвентар» - 4200 грн.   

та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) - 4500 грн.   

       5.3.Здійснити перерозподіл видаткової частини селищного бюджету по  

КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))»   та зменшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8000 грн. і збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний інвентар» - 8000 грн.   

      5.4.Здійснити перерозподіл видаткової частини селищного бюджету по  

КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» та зменшити обсяг видатків 

спеціального фонду по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об`єктів» на суму 104256 грн. та збільшити  обсяг видатків загального фонду 

на суму 104256 грн.  по КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 21036 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 5933 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 46980 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальний 

інвентар» -  4000 грн. та КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний інвентар» -  4000 грн. і КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 22307 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  68000 грн. для об’єктів: 

- зменшити обсяг фінансування на 68000 грн. в зв’язку з проведенням 

процедури закупівлі по проєкту нове будівництво «Мережі водопоствчання 

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

області», 

 - збільшити обсяг фінансування проєкту  нового будівництва «Мережі 

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

68000 грн. 

      7.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради   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 0141020 Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 5430 грн. 

     8.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету: 

     8.1.Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму  1019115,79 грн.  по КПКВК 0611090 

«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  770589,02 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 161994,90 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 31751 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 5500 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 16189,02 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  8011,85 

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

- 25080 грн.)  та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму  1019115,79 грн.  по КПКВК 0111090 

«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  770589,02 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 161994,90 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 31751 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 5500 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 16189,02 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  8011,85  

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

- 25080 грн.), 

      8.2. Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на суму  699074,30 грн.  по КПКВК 

0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота  комунальних 

дитячо – юнацьких спортивних шкіл» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  

536729,04 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 118117,21 грн., 



КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4749 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4258 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 10281,05 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 24940 грн.)  та збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  на суму  

699074,30 грн.  по КПКВК 0115031 «Утримання та навчально – тренувальна 

робота  комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  536729,04 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 118117,21 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 4749 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4258 

грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 10281,05 грн., КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 24940 грн.), 

 

      8.3. Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на суму  768083,43 грн.  по КПКВК 

0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних» (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  575915,72 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 124548,07 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 58743,28 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 2000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

2250 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 4626,36 грн.)  та 

збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  

на суму 768083,43 грн.  по КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності 

інклюзивно - ресурсних» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  575915,72 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 124548,07 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 58743,28 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 2000,00 грн., КЕКВ 2240 

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

відрядження» - 4626,36 грн.), 

 
     8.4.Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на суму  8808,94 грн.  по КПКВК 0613131 

«Здійснення заходів  та реалізація проектів  на виконання Державної  

цільової  соціальної програми  «Молодь України»  (КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 6588,94 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 1220 грн.)  та збільшити обсяг видаткової частини загального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму  8808,94 грн.  по КПКВК 0113131 

«Здійснення заходів  та реалізація проектів  на виконання Державної  

цільової  соціальної програми  «Молодь України»  (КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 6588,94 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 



послуг (крім комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 1220 грн.),   

      8.5. Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на суму  63740,90 грн.  по КПКВК 

0615011 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту»  (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 40840 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

4320 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 18580,90 грн.)  та 

збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  

на суму  63740,90 грн.  по КПКВК 0115011 «Проведення навчально – 

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»  (КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40840 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 4320 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 18580,90 грн.), 

    8.6. Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на суму  14500 грн.  по КПКВК 0615012 

«Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 

видів спорту»  (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

6920 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» - 6580 грн.)  та збільшити обсяг видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  на суму 14500 грн.  по 

КПКВК 0115012 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту»  (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 6920 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 6580 

грн.). 

    8.7.Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму  25000 грн.  по 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)»  та збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  на суму 

25000 грн.  по КПКВК 0115051 «Фінансова підтримка  регіональних 

всеукраїнських  організацій  фізкультурно – спортивної спрямованості для 

проведення навчально – тренувальної  та спортивної роботи» КЕКВ 2610 

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

    8.8.Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму 779390,26 грн.  по КПКВК 0611161 



«Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері освіти» (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  528043,36 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 125084,34 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 59315 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

21000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 400  грн., КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 1440,56 грн., КЕКВ 2273  

«Оплата електроенергії» -  40285  грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 3822 грн.) та  збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  на суму   

779390,26  грн., в тому числі : 

-по КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 38262 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  31566 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

5196 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1500 

грн.) (для виплати заробітної плати з нарахуваннями 0,75 шт. одиниці 

бухгалтера  та придбання канцелярського приладдя),, 

- по КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних» - 

16218 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  10522 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 5196 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 500 грн.) (для виплати заробітної плати 

з нарахуваннями 0,25 шт. одиниціь бухгалтера  та придбання канцелярського 

приладдя),,  

- по  0115031 «Утримання та навчально – тренувальна робота  комунальних 

дитячо – юнацьких спортивних шкіл» - 27739 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» -  21043 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5196 грн., 

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

виплати заробітної плати з нарахуваннями 0,5 шт. одиниці бухгалтера  та 

придбання канцелярського приладдя),,  

- по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» - 53845 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  42086 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

9259 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2500 

грн.) (для виплати заробітної плати з нарахуваннями 1  шт. одиниці 

бухгалтера  та придбання канцелярського приладдя), 

- по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» - 86519 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  68868 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

15151 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2500 

грн.) (для виплати заробітної плати з нарахуваннями 1,5 шт. одиниць 

бухгалтерів  та придбання канцелярського приладдя), 

- по  КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 556807,26  (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  353958,36 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 85086,34 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 50815 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 21000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

400  грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1440,56 

грн.,  КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  40285  грн., КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 3822 грн. 



 
        8.9.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 7203923,49грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4535103,25 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 971835,93 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 279286,34 грн., КЕКВ 2220  «Медикаменти та 

перев’язувальний матеріал» - 7145 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 42953,57 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

12470,60 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 862231,63 грн.,  КЕКВ 

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 11332,98 грн., КЕКВ 2273  

«Оплата електроенергії» - 253160,19 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 224544 грн., КЕКВ 2282 

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

до заходів розвитку» - 3860 грн. Також за рахунок субвенції на надання 

підтримки особам з особливими  освітніми потребами зменшити обсяг 

асигнувань на 27977,99 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 17129,50 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3768,49 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7080 грн.). 

 
        Збільшити  обсяг видатків загального фонду селищного бюджету в 2020 

році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді  на суму  7203923,49  грн., в тому числі: 

- по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» - 1938455,44   (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 1341325 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 241878 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 40647 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 8000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

12130 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3310 грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 202295 грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання 

та водовідведення» - 3776 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 

34575,44 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» - 50139 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

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

за рахунок субвенції на надання підтримки особам з особливими  освітніми 

потребами збільшити обсяг асигнувань на 11207,20 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 7251,80 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 1595,40 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

2360 грн.), 

- по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» - 2503096,32 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 1614463 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 355182 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 23659 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 12000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

12130 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 4810 грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 259153 грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання 

та водовідведення» - 5810 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 



66144,32 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» - 149365 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

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

за рахунок субвенції на надання підтримки особам з особливими  освітніми 

потребами збільшити обсяг асигнувань на 16770,79 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 9877,70 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 2173,09 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

4720 грн.), 

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

матеріали, обладнання та інвентар» - 3339 грн. (для придбання фарби), 

- по КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» - 2676732,73 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 1552840,25 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 368950,93 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 111641,34 грн., КЕКВ 2220  «Медикаменти та 

перев’язувальний матеріал» - 20145 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 18693,57 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

4350,60 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 367783,63 грн.,  КЕКВ 

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1746,98 грн., КЕКВ 2273  

«Оплата електроенергії» - 152440,43 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 75040 грн., КЕКВ 2282 «Окремі 

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

заходів розвитку» - 3100 грн.   

- по КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 82300 грн.   (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  26475 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 5825 грн., КЕКВ  2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 50000 грн.). 

 

     8.10. 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  8929185,65 грн. по 

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  5648756,78 грн. (в тому числі за 

рахунок освітньої субвенції – 4618740,14 грн.), КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 1344599,95 грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 

1192194,38грн.), КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

642402,35 грн., КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальний матеріал» - 

3040,0 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  411219,99 грн.,  КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 277716,18 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 21850,17 грн., КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» -  341036,40  грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» - 224205,83 грн., КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 

14358  грн.  

       Збільшити  обсяг видатків загального фонду селищного бюджету в 2020 

році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді  на суму  8929185,65 грн., в тому числі: 

- КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 



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

групами))» - 8209416,65 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  5528826,78 

грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 4618740,14 грн.), КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 1318215,95 грн. (в тому числі за 

рахунок освітньої субвенції – 1192194,38 грн.), КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 123324,75 грн., КЕКВ 2220  

«Медикаменти та перев’язувальний матеріал» - 30040,0 грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» -  346220,0 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 157716,18 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

21850,17 грн.,  КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  344658,99  грн., КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 324205,83 

грн., КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 14358  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» - 

20060 грн.  (для придбання фарби) , 

- 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» - 8395 

грн.  (для придбання фарби), 

- по КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 616314 грн.   (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  119930 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 26384грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

обладнання та інвентар» - 350000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 120000 грн. ) (Заробітна плата водіїв та придбання ПММ та 

запчастин), 

- по КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 70000 грн. 

 - по КПКВК 0115031 «Утримання та навчально – тренувальна робота  

комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл»  КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 5000,0 грн. 

        9.Зменшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на 624803 грн. : 

- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування»  - 35050 грн., 

-  по 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» - 589753 грн. 

        Збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на  624803 грн., в тому числі: 

  - по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» -  7010 грн., 

- по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» -  14020 грн., 



- по КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» -  14020 грн., 

-  по КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

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

довгострокового користування» - 589753 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   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. 

 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. 

 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. Збільшити обсяг бюджетних призначень видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді, що буде фынасуватися за 

рахунок  залишку коштів   освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, що утворився на  початок бюджетного періоду  по 

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.Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду селищного 

бюджету, що буде фінансуватися за рахунок залишку коштів  субвенції з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2020 року по загальному 

фонду в сумі  12714,46 грн. по   КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних 

програм в рамках здійснення заходів щодо  соціально – економічного розвитку 

окремих територій» (включаючи співфінансування) КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об`єктів» для будівництва мережі 

водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-Голенищівський  

Летичівського району Хмельницької області.  

       3.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 82500 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму 82500 грн., в тому числі: 

- КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 

господарства – 82000 грн. ( КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об`єктів» для нового будівництва «Мережі водопостачання по 

вул.Центральній, вул.Набережній в с.Суслівці»  

- КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних програм в рамках здійснення 

заходів щодо  соціально – економічного розвитку окремих територій» 

(включаючи співфінансування) КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об`єктів» для співфінансування будівництва  мережі   

водопостачання по вул.Центральній, с.Майдан-Голенищівський  

Летичівського району Хмельницької області –  500 грн.. 

      4.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів –   Летичівській 

селищній раді, а саме: 



       4.1.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по  КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 4000 грн. і КПКВК 0111020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

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

харчування» - 19500 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  та   КЕКВ 2220 «Медикаменти 

та перев’язувальний інвентар» - 19500 грн. для придбання термометрів 

безконтактних. 

      4.2.Здійснити перерозподіл видаткової частини селищного бюджету по  

КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» та зменшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 4200 грн. та КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» - 4500 грн. і збільшити обсяг асигнувань загального 

фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальний інвентар» - 4200 

грн. для придбання термометрів безконтактних та КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних) - 4500 грн. для оплати послуг по облаштуванню 

території. 

       4.3.Здійснити перерозподіл видаткової частини селищного бюджету по  

КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))»   та зменшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8000 грн. і збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний інвентар» - 8000 грн. для придбання термометрів 

безконтактних. 

      4.4.Здійснити перерозподіл видаткової частини селищного бюджету по  

КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» та зменшити обсяг видатків 

спеціального фонду по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об`єктів» на суму 104256 грн. та збільшити  обсяг видатків загального фонду 

на суму 104256 грн.  по КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 21036 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 5933 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 46980 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальний 

інвентар» -  4000 грн. та КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний інвентар» -  4000 грн. і КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 22307 грн. 

      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  68000 грн. 



для об’єктів: 

- зменшити обсяг фінансування на 68000 грн. в зв’язку з проведенням 

процедури закупівлі по проєкту нове будівництво «Мережі водопоствчання 

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

області», 

 - збільшити обсяг фінансування проєкту  нового будівництва «Мережі 

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

68000 грн. 

      6. Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради   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 0141020 Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 5430 грн. 

     7.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету: 

     7.1.Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму  1019115,79 грн.  по КПКВК 0611090 

«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  770589,02 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 161994,90 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 31751 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 5500 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 16189,02 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  8011,85 

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

- 25080 грн.)  та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму  1019115,79 грн.  по КПКВК 0111090 

«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  770589,02 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 161994,90 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 31751 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 5500 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 16189,02 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  8011,85  

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

- 25080 грн.). 

 

      7.2. Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на суму  699074,30 грн.  по КПКВК 

0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота  комунальних 

дитячо – юнацьких спортивних шкіл» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  



536729,04 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 118117,21 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4749 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4258 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 10281,05 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 24940 грн.)  та збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  на суму  

699074,30 грн.  по КПКВК 0115031 «Утримання та навчально – тренувальна 

робота  комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  536729,04 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 118117,21 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 4749 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4258 

грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 10281,05 грн., КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 24940 грн.). 

 

      7.3. Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на суму  768083,43 грн.  по КПКВК 

0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних» (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  575915,72 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 124548,07 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 58743,28 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 2000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

2250 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 4626,36 грн.)  та 

збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  

на суму 768083,43 грн.  по КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності 

інклюзивно - ресурсних» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  575915,72 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 124548,07 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 58743,28 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 2000,00 грн., КЕКВ 2240 

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

відрядження» - 4626,36 грн.), 

 

     7.4.Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму  8808,94 грн.  по КПКВК 0613131 

«Здійснення заходів  та реалізація проектів  на виконання Державної  

цільової  соціальної програми  «Молодь України»  (КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 6588,94 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 1220 грн.)  та збільшити обсяг видаткової частини загального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму  8808,94 грн.  по КПКВК 0113131 

«Здійснення заходів  та реалізація проектів  на виконання Державної  

цільової  соціальної програми  «Молодь України»  (КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 6588,94 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 



послуг (крім комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 1220 грн.),   

      7.5. Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на суму  63740,90 грн.  по КПКВК 

0615011 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту»  (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 40840 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

4320 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 18580,90 грн.)  та 

збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  

на суму  63740,90 грн.  по КПКВК 0115011 «Проведення навчально – 

тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»  (КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 40840 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 4320 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 18580,90 грн.), 

    7.6. Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму  14500 грн.  по КПКВК 0615012 

«Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 

видів спорту»  (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

6920 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» - 6580 грн.)  та збільшити обсяг видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  на суму 14500 грн.  по 

КПКВК 0115012 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту»  (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 6920 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 6580 

грн.). 

    7.7.Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму  25000 грн.  по 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)»  та збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  на суму 

25000 грн.  по КПКВК 0115051 «Фінансова підтримка  регіональних 

всеукраїнських  організацій  фізкультурно – спортивної спрямованості для 

проведення навчально – тренувальної  та спортивної роботи» КЕКВ 2610 

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

    7.8.Зменшити обсяг видаткової частини селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму 779390,26 грн.  по КПКВК 0611161 

«Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері освіти» (КЕКВ 2111 



«Заробітна плата» -  528043,36 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 125084,34 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 59315 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

21000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 400  грн., КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 1440,56 грн., КЕКВ 2273  

«Оплата електроенергії» -  40285  грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 3822 грн.) та  збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду селищного бюджету по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  на суму   

779390,26  грн., в тому числі : 

-по КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної  

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 38262 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  31566 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

5196 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1500 

грн.) (для виплати заробітної плати з нарахуваннями 0,75 шт. одиниці 

бухгалтера  та придбання канцелярського приладдя),, 

- по КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних» - 

16218 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  10522 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 5196 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 500 грн.) (для виплати заробітної плати 

з нарахуваннями 0,25 шт. одиниціь бухгалтера  та придбання канцелярського 

приладдя),,  

- по  0115031 «Утримання та навчально – тренувальна робота  комунальних 

дитячо – юнацьких спортивних шкіл» - 27739 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» -  21043 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5196 грн., 

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

виплати заробітної плати з нарахуваннями 0,5 шт. одиниці бухгалтера  та 

придбання канцелярського приладдя),,  

- по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» - 53845 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  42086 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

9259 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2500 

грн.) (для виплати заробітної плати з нарахуваннями 1  шт. одиниці 

бухгалтера  та придбання канцелярського приладдя), 

- по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» - 86519 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» -  68868 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

15151 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2500 

грн.) (для виплати заробітної плати з нарахуваннями 1,5 шт. одиниць 

бухгалтерів  та придбання канцелярського приладдя), 

- по  КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 556807,26  (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  353958,36 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 85086,34 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 50815 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 21000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

400  грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1440,56 

грн.,  КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  40285  грн., КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 3822 грн. 

 



        7.9.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 7203923,49грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4535103,25 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 971835,93 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 279286,34 грн., КЕКВ 2220  «Медикаменти та 

перев’язувальний матеріал» - 7145 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 42953,57 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

12470,60 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 862231,63 грн.,  КЕКВ 

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 11332,98 грн., КЕКВ 2273  

«Оплата електроенергії» - 253160,19 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 224544 грн., КЕКВ 2282 

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

до заходів розвитку» - 3860 грн. Також за рахунок субвенції на надання 

підтримки особам з особливими  освітніми потребами зменшити обсяг 

асигнувань на 27977,99 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 17129,50 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3768,49 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7080 грн.). 

 

        Збільшити  обсяг видатків загального фонду селищного бюджету в 2020 

році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді  на суму  7203923,49  грн., в тому числі: 

- по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» - 1938455,44   (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 1341325 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 241878 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 40647 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 8000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

12130 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3310 грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 202295 грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання 

та водовідведення» - 3776 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 

34575,44 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» - 50139 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

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

грн.  Також за рахунок субвенції на надання підтримки особам з особливими  

освітніми потребами збільшити обсяг асигнувань на 11207,20 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 7251,80 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 1595,40 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 2360 грн.), 

- по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» - 2503096,32 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 1614463 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 355182 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 23659 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 12000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

12130 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 4810 грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 259153 грн.,  КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання 

та водовідведення» - 5810 грн., КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 

66144,32 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» - 149365 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 



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

грн.  Також за рахунок субвенції на надання підтримки особам з особливими  

освітніми потребами збільшити обсяг асигнувань на 16770,79 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 9877,70 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 2173,09 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 4720 грн.), 

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

матеріали, обладнання та інвентар» - 3339 грн. (для придбання фарби), 

- по КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» - 2676732,73 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 1552840,25 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 368950,93 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 111641,34 грн., КЕКВ 2220  «Медикаменти та 

перев’язувальний матеріал» - 20145 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 18693,57 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

4350,60 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 367783,63 грн.,  КЕКВ 

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1746,98 грн., КЕКВ 2273  

«Оплата електроенергії» - 152440,43 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 75040 грн., КЕКВ 2282 

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

віднесені до заходів розвитку» - 3100 грн.   

- по КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 82300 грн.   (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  26475 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 5825 грн., КЕКВ  2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 50000 грн.). 

 

     7.10.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  8929185,65 грн. по 

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  5648756,78 грн. (в тому числі за 

рахунок освітньої субвенції – 4618740,14 грн.), КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 1344599,95 грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 

1192194,38грн.), КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

642402,35 грн., КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальний матеріал» - 

3040,0 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  411219,99 грн.,  КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 277716,18 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 21850,17 грн., КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» -  341036,40  грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» - 224205,83 грн., КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 

14358  грн.  

       Збільшити  обсяг видатків загального фонду селищного бюджету в 2020 

році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді  на суму  8929185,65 грн., в тому числі: 

- КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» - 8209416,65 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  5528826,78 



грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 4618740,14 грн.), КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 1318215,95 грн. (в тому числі за 

рахунок освітньої субвенції – 1192194,38 грн.), КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 123324,75 грн., КЕКВ 2220  

«Медикаменти та перев’язувальний матеріал» - 30040,0 грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» -  346220,0 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 157716,18 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

21850,17 грн.,  КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» -  344658,99  грн., КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 324205,83 

грн., КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 14358  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» - 

20060 грн.  (для придбання фарби) , 

- 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» - 8395 

грн.  (для придбання фарби), 

- по КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» - 616314 грн.   (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  119930 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 26384грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

обладнання та інвентар» - 350000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 120000 грн. ) (Заробітна плата водіїв та придбання ПММ та 

запчастин), 

- по КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 70000 грн. 

 - по КПКВК 0115031 «Утримання та навчально – тренувальна робота  

комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл»  КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 5000,0 грн. 

 

        7.11.Зменшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на 624803 грн. : 

- по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування»  - 35050 грн., 

-  по 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» - 589753 грн. 

        Збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного бюджету в 

2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на  624803 грн., в тому числі: 

  - по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» -  7010 грн., 

- по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» -  14020 грн., 



- по КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» -  14020 грн., 

-  по КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

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

довгострокового користування» - 589753 грн. 

 

 

   

        

 

 

Селищний голова                                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 


