
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Третьої сесії 

 

24.12.2020 р.                                      Летичів                                      № 52        
 

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   17 грудня  2020 року № 9 

«Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  на 

2020 рік» такі зміни: 

1.1. В пункті 1  абзаца 2  цифри «150082640», «139187827», «10894813» 

замінити відповідно на цифри «150082640», «139204966», «10877674» 

(додаток 3). 

          1.2. В пункті 2 абзаца 2  цифри «139187827», «10894813» замінити 

відповідно на  цифри «139204966», «10877674» у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього 

рішення. 

1.3. Внести зміни до пункту 1 абзаца 4 та зменшити дефіцит 

спеціального фонду на суму 17139 грн. і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

6559645 грн., джерелом покриття якого визначити залишок коштів 

спеціального фонду, що утворився на початок бюджетного періоду –  514384 

грн.,   передачу  коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету  

розвитку спеціального фонду – 5528024 грн., передачу субвенцій із 

загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду –517237 грн. 

2.Здійснити перерозподіл обсягу коштів субвенції з місцевого бюджету 

на надання державної підтримки особам з особливими  освітніми потребами 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету між розпорядниками 

коштів, а саме зменшити обсяг субвенції зменшити  по КПКВК 0141010 

«Надання дошкільної освіти» на суму 5524,65 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 4528,40 грн. КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 996,25 

грн.)  та збільшити обсяг субвенції  КПКВК 0161010 «Надання дошкільної 



освіти» на суму 5524,65 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4528,40 грн. 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 996,25 грн.).  

3.Здійснити перерозподіл обсягу коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету  між розпорядниками коштів, а 

саме зменшити обсяг субвенції по КПКВК 0111020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 162870 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 133500 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 29370 грн.)  та збільшити  обсяг субвенції по КПКВК 0121020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 162870 

грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 133500 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 29370 грн.). 

4.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини   селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді: 

- за КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» зменшити обсяг асигнувань загального фонду селищного бюджету 

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3310 грн. та 

збільшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 2740 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 570грн., 

- за КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» зменшити обсяг асигнувань загального фонду 

селищного бюджету на суму 57661 грн. (по КЕКВ 2273  «Оплата 

електроенергії» - 3343 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 2280 грн,  

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 37270 грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 768 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 14000 грн.) і спеціального фонду селищного 

бюджету на суму 900 грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» та збільшити обсяг асигнувань загального 

фонду на суму 58561 грн., в тому числі по КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» - 7711,20 грн., КЕКВ 2111 «Нарахування 

на оплату праці» - 14000 грн. та КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

36849,80 грн., 

- за КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» зменшити обсяг асигнувань загального фонду 

селищного бюджету по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» -  600 грн. та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 600 грн., 

- зменшити обсяг асигнувань загального фонду за КПКВК 0131020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

2111 «Заробітна плата» - 40000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 8800 грн. та збільшити обсяг асигнувань загального фонду за 

КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 40000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 8800 грн., 



- зменшити обсяг асигнувань загального фонду за КПКВК 0111020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

2273 «Оплата електроенергії» - 50000 грн. 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 2111 «Заробітна 

плата» - 40984 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -  9016  грн.    

5.Зменшити обсяг асигнувань видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету  на суму 808120 грн. по КПКВК 0113121 «Утримання та 

забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» 

- 25659 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 15636 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 5360 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» -  2663 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 2000 грн.), КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на 

водах»  - 24758 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 17015 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 2743 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 4000 грн.), КПКВК 0118130 

«Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»  КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 598 грн., КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» - 39000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 7000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2000 грн. КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 30000 грн.), КПКВК 

0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 300000 

грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 250000 

грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 50000 грн.),  КПКВК 

0141020  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

240580 грн. (КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 171890 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 20000 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання  та інвентар» - 45000 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи 

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

розвитку» - 3600 грн.),  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»- 78000 грн. (КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 50000 грн., 

КЕКВ 2275 «Оплата інших послуг та інших енергоносіїв» - 28000 грн.),  

КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 23225 грн., КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» - 

44300 грн.(КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 4000 грн., КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» - 3400 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 24900 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

12000 грн.), КПКВК 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 6000 грн., 

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 



інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 26000 грн.  

6. Збільшити обсяг асигнувань видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету  на суму  808120  грн. по КПКВК 0118130 «Забезпечення 

діяльності місцевої пожежної охорони» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

10834 грн., КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 13620 

грн., КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»   КЕКВ 

2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»   - 

50000 грн., КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 26022 грн., КПКВК 0141020  «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 260972 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 249436 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 11536 грн.), 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 2111 «Заробітна плата» - 366125 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» -  80547  грн.    

7.Зменшити обсяг асигнувань спеціального фонду селищного бюджету 

на суму 16239 грн. по КПКВК  КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» та 

збільшити обсяг асигнувань загального фонду на суму 16239 грн. 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 2111 «Заробітна 

плата» - 13311 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -  2928  грн.    

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

1,2,3,4,5,6,7   цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6.7 17 грудня  2020 року № 9 

«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. 

 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, житлово – комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг. 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

                                 до  рішення сесії селищної ради від 16.12.2020 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету                              

Летичівської селищної ради на 2020 рік» 

 

         Внесення змін до селищного  бюджету на 2020 рік обумовлено : 

     1.Здійснити перерозподіл обсягу коштів субвенції з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими  освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету між розпорядниками 

коштів, а саме зменшити обсяг субвенції зменшити  по КПКВК 0141010 

«Надання дошкільної освіти» на суму 5524,65 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 4528,40 грн. КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 996,25 

грн.) 

 та збільшити обсяг субвенції  КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» 

на суму 5524,65 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4528,40 грн. КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 996,25 грн.).  

     2. Здійснити перерозподіл обсягу коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевому бюджету  між розпорядниками коштів, а саме зменшити 

обсяг субвенції по КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» - грн. та КПКВК 0141020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - грн. та збільшити  

обсяг субвенції по КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» - 162870 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 133500 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 29370 грн.) 

    3. Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини   селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді: 

- за КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» зменшити обсяг асигнувань загального фонду селищного бюджету 

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3310 грн. та 

збільшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 2740 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 570грн., 

- КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» зменшити обсяг асигнувань загального фонду селищного 

бюджету на суму 43661 грн. (по КЕКВ 2273  «Оплата електроенергії» - 3343 

грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 2280 грн,  КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 37270 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 768 грн.) і спеціального фонду 

селищного бюджету на суму 900 грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування» та збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 

- 7711,20 грн. та КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 36849,80 грн. 

   



Селищний голова                                                         Ігор ТИСЯЧНИЙ 


