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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто четвертої (позачергової) сесії 

 

13.10.2020 р.                                      Летичів                                      №   2     
 

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   24 вересня  2020 року № 

23 «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  

на 2020 рік» такі зміни: 

          1.1.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді: 

 - зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету  

на суму 86000 грн., а саме 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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

50000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 15000 грн. та  КПКВК 

0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 21000 грн., 

- збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

на суму 86000 грн., а саме по КПКВК 0110191 «Проведення місцевих 

виборів» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» для придбання засобів захисту та 
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дезинфікуючих засобів на проведення місцевих виборів депутатів та голови 

селищної ради 25 жовтня 2020 року.          

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

1   цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6.7 від   24  вересня 2020 року № 23  «Про 

внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 2020 

рік» викласти у новій редакції відповідно до додатку  3.1, 7.1  до даного 

рішення. 

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

частиною.  

 4.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 5.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 


