
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто п’ятої сесії 

 

22.10.2020 р.                                      Летичів                                      №        
 

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

Летичівської селищної ради 

на 2020 рік 

 

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

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

в Україні”, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести до рішення сесії  селищної ради від   13 жовтня  2020 року № 

2 «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 

2020 рік» такі зміни: 

1.1. В 1 абзаці цифри «148292021», «143871526», «4420495» замінити 

відповідно на цифри «149166765», «144746270», «4420495»  (додаток 1). 

1.2. В пункті 1  абзаца 2  цифри «148929926», «137693733», «11236193» 

замінити відповідно на цифри «149804670», «138568477», «11236193» 

(додаток 3). 

          1.3. В пункті 2 абзаца 2  цифри «137693733», «11236193» замінити 

відповідно на  цифри «138568477», «11236193»   у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього 

рішення. 

2.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 41033900 «Освітня субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам»  на суму 869500 грн. та збільшити 

обсяг видаткової  частини загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на 

суму 869500 грн., в тому числі: 

 -  КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
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(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 241322 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 53092 грн., 

- КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 145274 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 31960 грн., 

- КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 65991 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 14518 грн., 

 - КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 260117 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 57226 грн. 

       3.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального 

фонду селищного бюджету в 2020 році по КДК 41051200 «Субвенція з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету»  на суму 5244 грн. та збільшити обсяг видаткової  частини 

загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 5244 грн., в тому 

числі: 

-  КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1705 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 376 грн., 

-  КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 614 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 135 грн., 

- КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 205 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 45 грн., 

- КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 341 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 75 грн., 

- КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 751 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 165 грн., 

- КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 682 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 150 грн., 



       4.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді: 

-  за КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 

18000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комугальних 

послуг» - 5235 грн.  та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 18000 грн. для придбання 

електросушилок для рук і КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 5235 грн., 

- за КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти»  зменшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 

26224,72 грн. та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 26224,72 грн. для придбання 

електросушилок для рук та паперових рушників, 

- за КПКВК 0121020  «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» зменшити обсяг видаткової частини з КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комугальних послуг» - 25752 грн. та 

збільшити обсяг видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 11600 грн.,  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 11600 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 2552 грн., 

- за КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» зменшити обсяг видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 1801 грн. та збільшити обсяг видатків по КЕКВ 

2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 1801 грн., 

- за КПКВК  0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» зменшити обсяг видатків 

загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 18850 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 4150 грн. та збільшити обсяг видатків 

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

інвентар» - 23000 грн, 

-  зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВК 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 35000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

5000 грн. та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по 

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 30000 грн. на 

виконання заходів програми «Турбота» Летичівської селищної ради на 2020-

2022 роки та 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 заходів 

програми соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам 



другої світової  війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, 

ветеранам праці, людям похилого віку  на 2016-2020 роки, 

- зменшити обсяг асигнувань загального  фонду селищного бюджету по 

КПКВК 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комугальних)» на суму 49000 грн.  та збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду селищного бюджету по КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комугальних)» - 49000 грн. для проведення поточного ремонту містка по 

вул.Набережній в с.Копитенці. 

5.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу 

культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради та  

зменшити обсяг видаткової частини на 110000 грн. по КПКВК 1014060 

«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 100000 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  - 10000 грн. та збільшити 

обсяг видаткової частини на суму 110000 грн. по КПКВК 1011100 «Надання 

спеціальної освіти мистецькими школами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

62440 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 13400 грн., КПКВК 

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

9180 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2020 грн.  і по 

КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 19960 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 3000 грн. 

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

пункту 1,2,3,4,5   цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6.7 від   13  жовтня 2020 

року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної 

ради  на 2020 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатку  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.). 

 

 

 

Секретар селищної ради                                     Олена ПОПОВА 

 

 



Пояснювальна записка 

                                 до  рішення сесії селищної ради від 20.10.2020 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету                              

Летичівської селищної ради на 2020 рік» 

 

         Внесення змін до селищного  бюджету на 2020 рік обумовлено : 

   

       1.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 41033900 «Освітня субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам»  на суму 869500 грн. та 

збільшити обсяг видаткової  частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді на суму 869500 грн., в тому числі: 

 -  КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 241322 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 53092 грн., 

-  КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 145274 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 31960 грн., 

- КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 65991 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 14518 грн., 

 - КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 260117 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 57226 грн. 

       2.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 41051200 «Субвенція з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»  на суму 

5244 грн. та збільшити обсяг видаткової  частини загального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді на суму 5244 грн., в тому числі: 

-  КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1705 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 376 грн., 

-  КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 614 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 135 грн., 

- КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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



групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 205 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 45 грн., 

- КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 341 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 75 грн., 

- КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 751 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 165 грн., 

- КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 682 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 150 грн., 

       3.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді: 

-  за КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 

18000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комугальних 

послуг» - 5235 грн.  та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 18000 грн. для придбання 

електросушилок для рук і КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 5235 грн., 

- за КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти»  зменшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 

26224,72 грн. та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 26224,72 грн. для придбання 

електросушилок для рук та паперових рушників, 

- за КПКВК 0121020  «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» зменшити обсяг видаткової частини з КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комугальних послуг» - 25752 грн. та 

збільшити обсяг видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 11600 грн.,  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 11600 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 2552 грн., 

- за КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» зменшити обсяг видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 1801 грн. та збільшити обсяг видатків по КЕКВ 

2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 1801 грн., 

- за КПКВК  0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» зменшити обсяг видатків 

загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 18850 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 4150 грн. та збільшити обсяг видатків 

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

інвентар» - 23000 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, 

-  зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 35000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5000 грн. та 

збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВК 0113242 



«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» - 30000 грн. на виконання заходів програми 

«Турбота» Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки та 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 заходів програми соціальної, 

трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової  війни, 

учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, 

людям похилого віку  на 2016-2020 роки, 

- зменшити обсяг асигнувань загального  фонду селищного бюджету по 

КПКВК 0116030  «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комугальних)» на суму 49000 грн.  та збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду селищного бюджету по КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комугальних)» - 49000 грн. для проведення поточного ремонту містка по 

вул.Набережній в с.Копитенці. 

 

4.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради та  

зменшити обсяг видаткової частини на 110000 грн. по КПКВК 1014060 

«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 100000 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»  - 10000 грн. та збільшити 

обсяг видаткової частини на суму 110000 грн. по КПКВК 1011100 «Надання 

спеціальної освіти мистецькими школами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

62440 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 13400 грн., КПКВК 

1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

9180 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2020 грн.  і по 

КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 19960 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 3000 грн. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                           Олена ПОПОВА 

 


