
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто третьої сесії 

 

24.09.2020 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   26 серпня  2020 року № 

23 «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  

на 2020 рік» такі зміни: 

1.1. В 1 абзаці цифри «146693079», «142331584», «4361495» замінити 

відповідно на цифри «148292021», «143871526», «4420495»  (додаток 1). 

1.2. В пункті 1  абзаца 2   цифри «147307680», «136123791», 

«11183889» замінити відповідно  на  цифри «148879926», «137688733», 

«11241193» (додаток 3). 

          1.3. В пункті 2 абзаца 2  цифри «136123791», «11183889» замінити 

відповідно на  цифри «137688733», «11241193»   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 25000 грн. і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

6179940 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 - 6179940 грн., передачу субвенцій до  із 

 



загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду – 493934 грн. 

          2.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету»  на суму 35074 грн. 

           3.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету»  на суму 35074 грн. та збільшити обсяг видаткової  

частини заального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 35074 грн. за 

КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 12740 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 2804 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 19530 грн. 

       2.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 41053000 «Субвенція з місцевого 

бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» на суму 1504868 грн. та збільшити обсяг видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 1504868 грн. по 

КПКВК 0110191 «Проведення місцевих виборів» КЕКВ 2282 «Окремі заходи 

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

розвитку» на проведення місцевих виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року. 

        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 

59000 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму 59000 грн., в тому числі по КПКВК 

0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 11000 грн., КПКВК 0151010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 11000 грн., КПКВК 0111161  

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 11000 

грн., КПКВК 0115031  «» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 11000 грн., КПКВК 0121010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 15000 грн.   

       4. Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді: 



-  за КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» зменшити обсяг асигнувань по 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату»  - 22527 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 22527 грн., 

- зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВК 0118230 

«Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 грн. та збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду по КПКВК 0119800 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» - 20000 грн.,   

-  зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВК 0141020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

2800 «Інші поточні видатки» - 14358 грн. та КПКВК 0111161 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 4023 грн. і збільшити обсяг видаткової частини по КПКВК 

0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»   КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» - 18381 грн., 

- за КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» зменшити  обсяг видаткової частини за КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 53665 грн. та збільшити  обсяг видаткової частини 

за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 53665 грн., 

- за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 90160 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 19840 грн. та збільшити обсяг видаткової частини по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 60000 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 50000 грн. 

            5.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму 86366  грн. по КПКВК 0113210 «Організація та 

проведення громадських робіт»  - 30000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

24600 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5400 грн.), КПКВК 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 46366 грн., КПКВК 0118120 

«Заходи з організації рятування на водах» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 10000 грн. 

         Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму 72736 грн. по  КПКВК 0118130 «Забезпечення 

діяльності місцевої пожежної охорони» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 59736 грн.,  КПКВК 



0110191 «Проведення місцевих виборів» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» - 5000 грн., КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4000 грн., КПКВК 

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» - 4000 грн.   

         Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної раді на суму 13630 грн. по 

КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»  КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». 

          6.Зменшити обсяг  видаткової частини спеціального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму 30000 грн. по КПКВК 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об`єктів» - 30000 грн. та збільшити обсяг видаткової частини селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  по КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 30000 грн.   

          7.Збільшити обсяг бюджетних призначень видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді, що буде фінасуватися за 

рахунок  залишку коштів   освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, що утворився на  початок бюджетного періоду  по 

КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))»  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 23304 грн. для придбання інтерактивної 

дошки для Летичівського ліцню № 3. 

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

1,2,3,4    цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6.7 від   26 серпня  2020 року № 23  

«Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 

2020 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатків 

1.1,2.1,3.1,4.1,5.1,6.1,7.1  до даного рішення. 

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

частиною.  

 10.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та соціально 

– економічного розвитку (Самолюк М.М.). 

Секретар ради                                                          Олена ПОПОВА 



Пояснювальна записка 

                                 до  рішення сесії селищної ради від 24.09.2020 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 41053900 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету»  на суму 35074 грн. та збільшити обсяг видаткової  

частини заального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 35074 грн. за 

КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 12740 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 2804 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 19530 грн. 

       2.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 41053000 «Субвенція з місцевого 

бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» на суму 1504868 грн. та збільшити обсяг видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 1504868 грн. по 

КПКВК 0110191 «Проведення місцевих виборів» КЕКВ 2282 «Окремі 

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

заходів розвитку» на проведення місцевих виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року. 

        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 59000 грн.  та збільшенням обсягу видаткової частини  спеціального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  на суму 59000 грн., в тому числі: 

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

обладнання і предметів довгострокового користування» - 11000 грн. для 

придбання ноутбука, 

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

обладнання і предметів довгострокового користування» - 11000 грн. для 

придбання ноутбука, 

- КПКВК 0111161  «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 11000 грн. для придбання ноутбука, 

- КПКВК 0115031  «» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 11000 грн. для придбання ноутбука, 

- КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 15000 грн. для 

придбання холодильника. 



       4. Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді: 

-  за КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» зменшити обсяг асигнувань по 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату»  - 22527 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 22527 грн., 

- зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВК 0118230 

«Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 грн. та збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду по КПКВК 0119800 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» - 20000 грн. на виконання  заходів 

комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території Летичівської селищної ради Хмельницької області 

на 2016-2020  роки, 

-  зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВК 0141020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

2800 «Інші поточні видатки» - 14358 грн. та КПКВК 0111161 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 4023 грн. і збільшити обсяг видаткової частини по КПКВК 

0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»   КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» - 18381 грн. для забезпечення орендних 

платежів за нерухоме майно  до державного бюджету, 

- за КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» зменшити  обсяг видаткової частини за КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» - 53665 грн. та збільшити  обсяг видаткової 

частини за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 53665 грн., 

- за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 90160 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 19840 грн. та збільшити обсяг видаткової частини по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 60000 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 50000 грн. 

5.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді на суму 86366  грн. по: 

- КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»  - 30000 

грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 24600 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 5400 грн.), 

- КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 46366 грн., 

- КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 10000 грн. 



         Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму 72736 грн. по: 

- КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 59736 грн. для проведення поточного ремонту приміщення  

добровільної пожежної команди та автомобіля на виконання заходів  

програми підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки, 

- КПКВК 0110191 «Проведення місцевих виборів» КЕКВ 2282 «Окремі 

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

заходів розвитку» - 5000 грн. на виконання заходів програми ресурсної 

підтримки місцевих виборів на території Летичівської селищної ради у 2020 

році, 

-  КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 4000 грн. на виконання заходів програми 

здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2020 рік 

для виготовлення проекту землеустрою, 

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

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 4000 

грн. на виконання заходів районної програми розвитку архівної справи на 

2018-2022 роки. 

         Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної раді на суму 13630 грн. по 

КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»  

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання 

антисептичних засобів, сушки для рук, безконтактного термометра та 

бойлера. 

6.Зменшити обсяг  видаткової частини спеціального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму 30000 грн. по КПКВК 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об`єктів» - 30000 грн. та збільшити обсяг видаткової частини селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  по КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 30000 грн. для підведення кисню в палати терапевтичного 

відділення. 

7.Збільшити обсяг бюджетних призначень видаткової частини спеціального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді, що буде фінасуватися за рахунок  залишку 

коштів   освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що 

утворився на  початок бюджетного періоду  по КПКВК 0131020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»  КЕКВ 3110 



«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 23304 

грн. для придбання інтерактивної дошки для Летичівського ліцню № 3. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                           Олена ПОПОВА 

 


