
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто другої сесії 

 

26.08.2020 р.                                      Летичів                                      №   23    
 

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   30 липня  2020 року № 

33 «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  

на 2020 рік» такі зміни: 

1.1. В 1 абзаці цифри «146179579», «142331584», «3847995» замінити 

відповідно на цифри «146693079», «142331584», «4361495»  (додаток 1). 

1.2. В пункті 1  абзаца 2   цифри «146698973», «136123791», 

«10575182» замінити відповідно  на  цифри «147307680», «136123791», 

«11183889» (додаток 3). 

          1.3. В пункті 2 абзаца 2  цифри «135683569», «11420254» замінити 

відповідно на  цифри «136123791», «11183889»   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 95207 грн. і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

6204940 грн., джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

спеціального фонду, що утворився на початок бюджетного періоду –  491080 

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 – 493934 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 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» - 88207,65 грн. для придбання мультимедійних комплексів та 

ноутбуків для Летичівського ліцею № 1 та 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» - 6999 

грн.   

       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 

513500 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму 513500 грн., в тому числі: 

- 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» - 192000 грн. для придбання підйомника для перевезення 

дітей з порушенням опорно – рухового апарату, 

- 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 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 10000 

грн., 

- КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 

господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об`єктів» – 311500 грн. для нового будівництва «Мережі водопостачання по 

вул.Набережна, вул.Горіхова, вул.Трудова, вул.Світанкова, 

пров.Набережний, пров.Горіховий в с.Гречинці».  

      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» - 22000 грн. і КПКВК 0111020 «Надання загальної 



середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

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

харчування» - 61235 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)» 5000 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 17000 грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 50193 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 11042 грн.  

      4.2. Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по  КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 47000 грн. та  збільшити 

обсяг  видаткової частини загального фонду селищного бюджету по  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)» на виконання заходів програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2019-2020 роки - 47000 грн. 

      4.3. Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по  КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів», а саме зменшити планові призначення по  КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 27311 грн. та збільшити планові 

призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 12430 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 2735 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 12146 грн. 

      4.4.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по 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» - 4248 грн. (3823 грн. – субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  і 

425 грн. – кошти співфінансування) та по КПКВК 0141020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

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

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 33360 грн. (30024 грн. – 

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  і 3336 грн. – кошти 

співфінансування) 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 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 17738 грн. (15964 грн. – субвенція з місцевого 



бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету  і 1774 грн. – кошти співфінансування) обсяг видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету по 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» - 19870 грн. (17883 грн. – 

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  і 1987 грн. – кошти 

співфінансування). 

         5.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету: 

        5.1.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпорднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму 347858,48 грн., в тому 

числі по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 135966 грн.  та  по КПКВК 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 211892,48 грн. 

(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 149892,48 грн., 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  62000 грн.), 

        5.2.Збільшити  обсяг видаткової частии загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму  347858,48 грн., в тому числі   по 

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 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 26200 грн., КПКВК 0119770 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» надання іншої субвенції районному  

бюджету - 54860 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 0113121 

«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

25000 грн.,  КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

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

інвентар» - 4700 грн., КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 280 грн., КПКВК 0121010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»- 1140 грн., КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- 850 грн., КПКВК 0141010 



«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»- 2550 грн., КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- 3400 грн., КПКВК 0161010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» -  3380 грн.,  КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»- 9770 грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 5530 грн., КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 3050 грн., КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 10050 грн.,  КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50000 грн., 

КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 

137098,48 грн.  

      5.3. Зменшити   обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 810000 грн. та збільшити 

обсяг видаткової частини загального фонду  селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді 

для придбання протиепідемічних засобів на суму 810000 грн. по КПКВК 

0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 4958 грн., КПКВК 0121010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 5000 грн.,КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» - 19967 грн., КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали»- 12860 грн., КПКВК 0141010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 8000 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали»- 44631 грн., КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали»- 65971 грн., КПКВК 0161010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 10000 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» -  81073 грн.,  КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої 



освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

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

обладнання та інвентар» - 20000 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали»- 172396 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» - 10000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 109412 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» - 10000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 56516 грн., КПКВК 0141020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 70089 грн.,   КПКВК 0111090 

«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 5000 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 38638 грн., КПКВК 0115031 «Утримання та 

навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4000 грн. 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 17489 грн., 

КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»  

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 10000 грн. 

       5.4.Зменшити   обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  за  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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 

15000 грн.  та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  за КПКВК 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 15000 грн. на виконання заходів 

програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської 

селищної ради 2019-2021 роки на  придбання матеріалів для проведення 

поточного ремонту ФП с.Подільське. 

        5.5.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 

0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 

54541,88 грн. та збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного 



бюджету в 2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді на  КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності 

інклюзивно - ресурсних» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»  - 54541,88 грн. 

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

1,2,3,4,5   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. 

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

частиною.  

 8.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 9.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 26.08.2020 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 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» - 88207,65 грн. для придбання мультимедійних комплексів та 

ноутбуків в Летичівський ліцей № 1 та 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» - 6999 

грн. для придбання холодильника в Вербецький ліцей. 

   

       2.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 

513500 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму 513500 грн., в тому числі: 

- 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» - 192000 грн. для придбання підйомника для перевезення 

дітей з порушенням опорно – рухового апарату, 

- 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 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 10000 

грн. для придбання ноутбука, 

- КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 

господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об`єктів» – 311500 грн. для нового будівництва «Мережі водопостачання по 

вул.Набережна, вул.Горіхова, вул.Трудова, вул.Світанкова, 

пров.Набережний, пров.Горіховий в с.Гречинці».  

 

      3.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 



бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів –   Летичівській 

селищній раді, а саме: 

       3.1.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по  КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 22000 грн. і КПКВК 0111020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

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

харчування» - 61235 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)» 5000 грн. для оплати послуг по лабораторних досліджень 

води та технічного огляду, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 17000 грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 50193 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 11042 грн.  

      3.2. Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по  КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 47000 грн. та  збільшити 

обсяг  видаткової частини загального фонду селищного бюджету по  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)» на виконання заходів програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2019-2020 роки - 47000 грн. для придбання лічильників. 

      3.3. Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по  КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів», а саме зменшити планові призначення по  КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 27311 грн. та збільшити планові 

призначення  по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 12430 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 2735 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 12146 грн. 

      3.4.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по 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» - 4248 грн. (3823 грн. – субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  і 

425 грн. – кошти співфінансування) та по КПКВК 0141020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

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

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 33360 грн. (30024 грн. – 

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  і 3336 грн. – кошти 

співфінансування) 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 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 17738 грн. (15964 грн. – субвенція з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету  і 1774 грн. – кошти співфінансування) обсяг видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету по 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» - 19870 грн. (17883 грн. – 

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету  і 1987 грн. – кошти 

співфінансування). 

         4.Здійснити перерозподіл обсягу видатків загального фонду селищного 

бюджету: 

        4.1.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпорднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму 347858,48 грн., в тому 

числі по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 135966 грн.  та  по КПКВК 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 211892,48 

грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 149892,48 

грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  62000 грн.) 

        4.2.Збільшити  обсяг видаткової частии загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму  347858,48 грн., в тому числі: 

 -  по 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 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 26200 грн. (для 

придбання та обслуговування інформаційної системи  «Реєстр громади» - 

20200 грн. та для оплати послуг  з проведення закупівлі електричної енергії 

– 6000 грн.), 

- по КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» надання 

іншої субвенції районному  бюджету - 54860 грн., в тому числі  для закупівлі 

вакцини проти сказу – 8760 грн., на виконання  заходів районної програми  

соціальної підтримки громадян Летичівського району на 2016 -2020 роки за 

принципом «єдиного вікна» та «мобільного соціального офісу» - 3000 грн.,  

на виконання  заходів програми сприяння функціонуванню Центру  надання 

адміністративних послуг Летичівської РДА на 2019-2021 роки  - 15000 грн., 

для відшкодування вартості препаратів інсуліну – 28100 грн., 

- по 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 

підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції Летичівського 

районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України» на 2016 – 2020 роки, 

- по КПКВК 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 25000 грн. на виконання заходів 

програми надання соціальних послуг селищним центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді в Летичівській об’єднаній територіальній громаді на  

період 2020-2024 роки, 

- по КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4700 

грн. для придбання шиферу в Голенищівський ліцей, 

- для оплати послуг по проходженню медичного огляду працівників 

навчальних закладів громади – 40000 грн., в тому числі по КПКВК 0111010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 280 грн., КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)»- 1140 грн., КПКВК 0131010 «Надання дошкільної 

освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- 850 грн., КПКВК 

0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)»- 2550 грн., КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- 3400 грн., КПКВК 0161010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

-  3380 грн.,  КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»- 

9770 грн., КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

5530 грн., КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

3050 грн., КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

10050 грн.,  

- по КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 50000 грн. на придбання матеріалів  для 

проведення поточного ремонту центру творчості дітей та юнацтва,  

- по КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 

137098,48 грн. для придбання протиепідемічних засобів. 



    4.3.Зменшити   обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 810000 грн. та збільшити 

обсяг видаткової частини загального фонду  селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді для 

придбання протиепідемічних засобів на суму 810000 грн. по КПКВК 0111010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» - 4958 грн., КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5000 грн.,КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 19967 грн., КПКВК 0131010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 4000 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали»- 12860 грн., КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали»- 44631 грн., КПКВК 0151010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 10000 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали»- 65971 грн., КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» -  81073 грн.,  КПКВК 0111020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали»- 172396 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» - 10000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 109412 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» - 10000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 56516 грн., КПКВК 0141020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 грн., КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 70089 грн.,   КПКВК 0111090 

«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 5000 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» - 38638 грн., КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4000 грн. КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 17489 грн., КПКВК 0111161 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»  КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 10000 грн. 



       4.4.Зменшити   обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  за  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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 15000 грн.  

та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді  

за КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

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

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

15000 грн. на виконання заходів програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги Летичівської селищної ради 2019-2021 роки на  

придбання матеріалів для проведення поточного ремонту ФП с.Подільське. 

        4.5.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 

0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  - 

54541,88 грн. та збільшити обсяг видатків спеціального фонду селищного 

бюджету в 2020 році по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді на  КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності 

інклюзивно - ресурсних» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»  - 54541,88 грн. 

 

 

 

Селищний голова                                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 


