
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

28.09.2020 р.                         Летичів                                           № 132 
 
 

Про внесення змін до розпису загального фонду 

селищного бюджету на 2020 рік 
 

   Для  недопущення виникнення кредиторської заборгованості із 

заробітної плати та відповідно до листів: Летичівського ліцею № 3 

Летичівської селищної ради № 113 від 28.09.2020 року, Летичівського 

ліцею № 2 Летичівської селищної ради  від 24.09.2020 року, Летичівського 

центру творчості дітей та юнацтва № 50 від 28.09.2020 року, відділу 

культури національностей та релігій Летичівської селищної ради № 141 

від 28.09.2020 року  внести зміни до розпису загального фонду селищного 

бюджету і перенести бюджетні призначення загального фонду селищного 

бюджету в 2020 році: 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів Летичівській 

селищній раді: 

по КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» з КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар) в сумі 1370,00 грн з вересня на  КЕКВ 2282 (Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку) в сумі 1370,00 грн на вересень для оплати навчання у сфері 

цивільного захисту; 

по КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» по  КЕКВ 2111 (Заробітна плата) в сумі 4900,00 

грн з грудня на вересень; по КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) в 

сумі 4900,00 грн з вересня на грудень для забезпечення виплати заробітної 

плати педагогічного персоналу; 

по КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони» по КЕКВ 2111 (Заробітна плата) в сумі 9200,00 грн на вересень в 

т.ч.: з грудня 3000,00 грн, з листопада 1000,00 грн; по КЕКВ 2120 

(Нарахування на оплату праці) в сумі 2000,00 грн на  вересень в т.ч.: з 

грудня 1000,00 грн, з листопада 1000,00 грн для забезпечення виплати 

заробітної плати; 



по КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по КЕКВ 

2111 (Заробітна плата) в сумі 4104,00 грн з грудня на вересень; по КЕКВ 

2120 (Нарахування на оплату праці) в сумі 6374,00 грн з грудня на  

вересень для забезпечення виплати заробітної плати; 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради: 

по КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 

по КЕКВ 2120 (Нарахування на заробітну плату) в сумі 1600,00 грн з 

грудня на вересень для забезпечення виплати лікарняних. 

 

 
 

        Перший заступник  

        селищного голови                                                   Олег ЛІЩИНСЬКИЙ 


