
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

27.10.2020 р.                         Летичів                                           № 148 
 

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 центру творчості дітей та юнацтва 

Летичівської селищної ради № 58 від 26.10.2020 року, Летичівського закладу 

дошкільної освіти центру розвитку дитини «Калинонька» № 23 та № 22 від 

23.10.2020 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 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по  КЕКВ 2111 (Заробітна 

плата) в сумі 38857,00 грн з грудня на жовтень; по  КЕКВ 2120 (Нарахування на 

оплату праці) в сумі 11546,00 грн з грудня на жовтень для забезпечення виплати 

заробітної плати; 

по КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» по 

КЕКВ 2111 (Заробітна плата) в сумі 13400,00 грн з листопада на жовтень; по 

КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) в сумі 3000,00 грн з листопада на 

жовтень для забезпечення виплати заробітної плати; 

по КПКВК 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 

служб для сім`ї, дітей та молоді» по КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) 

в сумі 1883,00 грн з грудня на  жовтень для забезпечення виплати заробітної 

плати; 

по КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по КЕКВ 

2111 (Заробітна плата) в сумі 100,00 грн з листопада на  жовтень для 

забезпечення виплати заробітної плати;  

по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти по КЕКВ 2272 (Оплата 

водопостачання та водовідведення) в сумі 1162,00 грн з грудня на жовтень для 

оплати за спожиту воду; 
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» по КЕКВ 2111 

(Заробітна плата) в сумі 32000,00 грн з грудня на жовтень для забезпечення 

виплати заробітної плати; 

 



 
по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2250 (Видатки на 

відрядження) в сумі 1120,00 грн в т ч. з жовтня 960,00 грн з листопада 160,00 

грн на  КЕКВ 2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку) в сумі 1120,00 грн на жовтень для 

забезпечення проведення  навчання з питань публічних закупівель; по КЕКВ 

2272 (Оплата водопостачання та водовідведення) в сумі 1162,00 грн з листопада 

на жовтень для оплати за спожиту воду. 

 

 

 

        Перший заступник  

        селищного голови                                                   Олег ЛІЩИНСЬКИЙ 


