
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Другої (позачергової) сесії 

 

17.12.2020 р.                                      Летичів                                      №        
 

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   22 жовтня  2020 року № 

16 «Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної ради  

на 2020 рік» такі зміни: 

1.1. В 1 абзаці цифри «149181765», «144761270», «4420495» замінити 

відповідно на цифри «149444735», «145024240», «4420495»  (додаток 1). 

1.2. В пункті 1  абзаца 2  цифри «149819670», «138574832», «11244838» 

замінити відповідно на цифри «150082640», «139187827», «10894813» 

(додаток 3). 

          1.3. В пункті 2 абзаца 2  цифри «138574832», «11244838» замінити 

відповідно на  цифри «139187827», «10894813» 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 416665 грн. і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

6407678 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 – 5376057 грн., передачу субвенцій із 

загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду –517237 грн. 

Автор проєкту рішення: 

Начальник відділу фінансів 

Смаглюк Л.Д. 

 



  2.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 41051400 «Субвенція з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету»  на суму 262970 грн. та збільшити обсяг видаткової  

частини загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 262970 грн., в тому 

числі по  КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» - 125996 грн.,   КПКВК 0121020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі 

з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» - 70840 грн.,  КПКВК 

0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

16991 грн.,  КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ - 49143 грн. на закупівлю засобів захисту 

учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти  під час 

карантину. 

        3.Здійснити перерозподіл  обсягу видаткової частини  селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів  – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради: 

- Зменшити обсяг асигнувань загального фонду на суму 25000 грн. за 

КПКВК 1014060 «Забезпечення ліяльності палаців  і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  по КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв» - 14000 грн. і за КПКВК 1014030 «Забезпечення 

діяльності бібліотек» КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 11000 грн. - 

збільшити обсяг асигнувань загального фонду на суму 25000 грн. за КПКВК 

1014060 «Забезпечення ліяльності палаців  і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 7000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 15000 грн. і КПКВК 1014081  «Забезпечення 

діяльності  інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 3000 грн. 

- Зменшити обсяг асигнувань загального фонду селищного бюджету на 

суму 8850 грн. по КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8850 

грн. та збільшити обсяг асигнувань спеціального фонду селищного бюджету 

на суму 8850 грн. по КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 8850 грн. 

       4.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини   селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді: 



-  за КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду селищного бюджету на 60950 грн. по КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» - 42300 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комугальних послуг» - 3600 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 3700 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» - 380 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 

- 1500 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1470 грн., КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» - 8000 грн.  та збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду селищного бюджету на 60950 грн. по КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 47880 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 

13070 грн., 

- 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 106544 грн. по КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв  та інших комунальних послуг» - 53965 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 8801 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» - 44845  грн. і збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду   селищного бюджету на 34973 грн. по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» - 8933 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 26040 грн. і КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 7872 

грн. (для забезпечення співфінансування субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 

закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти) та збільшити обсяг асигнувань спеціального фонду   

селищного бюджету на 63705 грн. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 55900 грн  та по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 7805 грн., 

 - за КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 972 

грн. та збільшити обсяг асигнувань загаьного фонду по КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» - 972 грн., 

- за КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» зменшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 2300 грн. та збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2300 грн., 

- за КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду на суму 70969,02 грн. по КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 38638 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 1400 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 13319,02 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 



інших комунальних послуг» - 17612 грн. та збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду на суму 70969,02 грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 11460 грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

52897,02 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 6612 грн., 

- за 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» 

зменшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 11000 

грн. та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 

11000 грн., 

- 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 праці» - 7600 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7600 грн., 

- за КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

зменшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 2300 грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 4970 грн. і по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 8000 

грн. та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 13040 

грн. і  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2230 грн., 

- за КПКВК  0115031 «Утримання та навчально – тренувальна робота 

комунальних дитячо – спортивних шкіл» зменшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 17489 грн. та збільшити обсяг асигнувань загального фонду по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 17489 грн.,  

 - за КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» - 22000 грн. і по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

12000 грн. та  збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 15000 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 12000 грн. і КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7000 грн. 

- за КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

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

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 85000 грн. та 

збільшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 85000 грн., 

- за КПКВК 0161010  «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» - 30000 грн. та збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 30000 грн., 



- за КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 25659 

грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3829 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 3310 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 

4072 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 380 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату  праці» 

- 37250 грн. 

5.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини селищного 

бюджету: 

        5.1.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету на суму 594798 грн. за КПКВК 0111020  «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 505198 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» - 20000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 32000 грн., за КПКВК 0111010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2400 грн., 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 35200 грн. та збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду селищного бюджету на 392398 грн. за 

КПКВК 0111020  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  160000 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 35200 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» – 83880 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 99918 грн.(проведення поточного ремонту 

харчоблоку), КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 

13400 грн. (для забезпечення співфінансування субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету на закупівлю засобів захисту учасників освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти) і  КПКВК 0111010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2400 грн.  

та збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради за КПКВК 0611020  «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів»  на суму 200000 грн. 

на часткове покриття заборгованності за будівництво спортивного 

майданчика  зі штучним покриттям, який знаходиться  на території 

Летичівського ліцею № 1. 

5.2.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету на суму 87618 грн. за КПКВК 0131010 «Надання дошкільної 

освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 330 грн., КЕКВ 



2250 «Видатки на відрядження» - 1080 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» - 760 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 5730 грн.і КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комугальних послуг» - 33664 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» - 18904 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 2880 грн.,  

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 24270 грн. та 

збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

на 87618 грн. за  КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

44510 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 7981 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 18270 грн.,  

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 11127 грн. та за КПКВК 

0131010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 5730 грн. 

          5.3.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету на 33622 грн. за КПКВК 0113131 «Здійснення заходів та реалізація 

проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь 

України» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4324 

грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 1000 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 1220 грн., КПКВК 0115011 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12598 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3600 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження»  - 3300 грн., КПКВК 0115012 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 6580 грн. та збільшити обсяг  видаткової 

частини на 33622 грн. за КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 

33622 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

25500 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 8122 грн.). 

5.4.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму 703923 грн. за КПКВК 0117680 «Членські внески  до 

асоціацій органів місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші поточні 

видатки» - 3240 грн., КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» зменшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 92048 грн. за КПКВК 0161010  «Надання дошкільної освіти» 

зменшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти 

та перев’язувальні матеріали» - 35000 грн., за КПКВК 0118110 «Заходи із 



запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха» - 52020 грн.(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 20000 грн. КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 30000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

2020 грн.), КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» - 

16540 грн. (КЕКВ 2111«Заробітна плата» - 13525 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 3015 грн.), КПКВК 0116030 «Організація  

благоустрою населенних пунктів»  - 248525 грн. (КЕКВ 2111«Заробітна 

плата» - 21550 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 6975 грн., 

КЕКВ 2240«Оплата послуг (крім комунальних)» - 220000 грн.), КПКВК 

0117461  «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 180000 грн., КПКВК 0111161 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матервали, 

обладнання та інвентар» - 76550 грн. по спеціальному фонду на 600000 грн. 

за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

3132 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» - 100000 грн. і за 

КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 500000 грн. 

          5.5.Збільшити обсяг видаткової  частини спеціального фонду 

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу 

культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 

28706 грн.  за КПКВК КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

для виготовлення  проектно – кошторисної документації капітального 

ремонту будівлі Летичівської дитячої музичної школи по головному 

розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській селишній раді – 33320 грн. 

за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 

3110 «Придбання предметів  і обладнання довгострокового користування». 

5.6.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 55000 грн.  за 

КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 27000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 9000 грн., КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3000 грн. і КПКВК 1014081 

«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 16000 грн. 

5.7.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму  1186897 грн., в тому числі: 



 - для забезпечення співфінансування субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 

закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти – 7348 грн. за КПКВК 0131020  «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 1888 грн. та за КПКВК 

0141020  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 5460 грн. 

- за КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 45329 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 

9973 грн., 

- за КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату» - 27000 грн., 

- за КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 76988 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 

20237 грн., 

- за КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 45440 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 9997 грн. 

- за КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1536 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 338 грн., 

 - за КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 73532 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

36177 грн., 

- за КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 5000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 1100 грн., 

- за КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

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

похилим віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

36000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 7920 грн. 

- за КПКВК 0141020  «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 90780 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 107045 грн., 

- за КПКВК 0131020  «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 6065 грн.,  



- за КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 26621 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 

5857 грн., 

- за КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 10020 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 

2205 грн., 

- за КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» -   на 

виконання заходів програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

Летичівської селищної ради 2019-2021 роки – 50000 грн., 

- за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню - 30000 грн., 

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

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 18750 грн.  

- за 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» - 327000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 65409 грн., 

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

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 32000 

грн. для придбання препаратів інсуліну, 

- за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11230 грн. 

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

1,2,3,4,5   цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6.7 від   22  жовтня 2020 року № 16 

«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. 

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

частиною.  

 8.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 9.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.Збільшити планові призначення дохідної частини  загального фонду 

селищного бюджету в 2020 році по КДК 41051400 «Субвенція з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету»  на суму 262970 грн. та збільшити обсяг видаткової  

частини загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 262970 грн., в тому 

числі по  КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали»- 125996 грн.,   КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали»- 70840 грн.,  КПКВК 0131020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали»- 16991 грн.,  КПКВК 0141020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 49143 грн. на закупівлю 

засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти  під час карантину. 

       3.Здійснити перерозподіл  обсягу видаткової частини  селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів  – відділу 

культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради: 

- Зменшити обсяг асигнувань загального фонду на суму 25000 грн. за 

КПКВК 1014060 «Забезпечення ліяльності палаців  і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»  по КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв» - 14000 грн. і за КПКВК 1014030 «Забезпечення 

діяльності бібліотек» КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 11000 грн. - 

збільшити обсяг асигнувань загального фонду на суму 25000 грн. за КПКВК 

1014060 «Забезпечення ліяльності палаців  і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 7000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 15000 грн. і КПКВК 1014081  «Забезпечення 

діяльності  інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 3000 грн. 

- Зменшити обсяг асигнувань загального фонду селищного бюджету на суму 

8850 грн. по КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8850 



грн. та збільшити обсяг асигнувань спеціального фонду селищного бюджету 

на суму 8850 грн. по КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 8850 грн. 

       4.Здійснити перерозподіл обсягу видаткової частини   селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді: 

-  за КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду селищного бюджету на 60950 грн. по КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» - 42300 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комугальних послуг» - 3600 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 3700 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» - 380 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 1500 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1470 

грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 8000 грн.  та збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду селищного бюджету на 60950 грн. по КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 47880 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» 

- 13070 грн., 

- 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 106544 грн. по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв  та 

інших комунальних послуг» - 53965 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 8801 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 44845  грн. і збільшити обсяг асигнувань загального фонду   

селищного бюджету на 34973 грн. по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 

8933 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 26040 грн. і 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 7872 грн. (для 

забезпечення співфінансування субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

на закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти) та збільшити обсяг асигнувань спеціального 

фонду   селищного бюджету на 63705 грн. по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 55900 грн. для 

придбання трьох ноутбуків  та двох проекторів та по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» - 7805 грн. для оплати за виготовлену 

проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт огорожі, 

 - за КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 972 

грн. та збільшити обсяг асигнувань загаьного фонду по КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» - 972 грн., 

- за КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» зменшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2120 



«Нарахування на оплату праці» - 2300 грн. та збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2300 грн., 

- за КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити обсяг асигнувань 

загального фонду на суму 70969,02 грн. по КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» - 38638 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 1400 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 13319,02 

грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 

- 17612 грн. та збільшити обсяг асигнувань загального фонду на суму 

70969,02 грн. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

- 11460 грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 52897,02 грн. та КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 6612 грн., 

- за 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» 

зменшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 11000 

грн. та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 

11000 грн., 

- 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 праці» - 7600 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7600 грн., 

- за КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

зменшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 2300 грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 4970 грн. і по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 8000 

грн. та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 13040 

грн. і  по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2230 грн., 

- за КПКВК  0115031 «Утримання та навчально – тренувальна робота 

комунальних дитячо – спортивних шкіл» зменшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 17489 грн. та збільшити обсяг асигнувань загального фонду по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 17489 грн.,  

- за КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» - 22000 грн. і по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

12000 грн. та  збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 15000 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 12000 грн. і КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7000 грн. 

- за КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

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

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 85000 грн. та 

збільшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 85000 грн., 



- за КПКВК 0161010  «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальні матеріали» - 30000 грн. та збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 30000 грн.,  

- за КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 25659 

грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3829 грн., КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» - 3310 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» - 4072 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 380 

грн. та збільшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату  праці» - 37250 грн. 

- Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

на суму 594798 грн. за КПКВК 0111020  «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 

- 505198 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 

20000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» - 32000 грн., за КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 2400 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 

35200 грн. та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету на 392398 грн. за КПКВК 0111020  «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» -  160000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 35200 

грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 83880 

грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 99918 

грн.(проведення поточного ремонту харчоблоку), КЕКВ 2220 «Медикаменти 

та перев’язувальні матеріали» - 13400 грн. (для забезпечення 

співфінансування субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на закупівлю засобів 

захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти) 

і  КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 2400 грн.  та збільшити обсяг видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради за КПКВК 0611020  «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об`єктів»  на суму 200000 грн. на часткове покриття заборгованності 

за будівництво спортивного майданчика  зі штучним покриттям, який 

знаходиться  на території Летичівського ліцею № 1, 

-  Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

на суму 87618 грн. за КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 330 грн., КЕКВ 2250 «Видатки 



на відрядження» - 1080 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 760 

грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 5730 грн.і 

КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комугальних 

послуг» - 33664 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 18904 грн., 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 2880 грн.,  КЕКВ 2220 «Медикаменти 

та перев’язувальні матеріали» - 24270 грн. та збільшити обсяг видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету на 87618 грн. за  КПКВК 

0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 44510 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 7981 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 18270 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 11127 

грн. та за КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5730 грн. 

- Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

на 33622 грн. за КПКВК 0113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів 

на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4324 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 1000 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 1220 грн., КПКВК 0115011 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12598 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3600 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження»  - 3300 грн., КПКВК 0115012 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 6580 грн. та збільшити обсяг  видаткової 

частини на 33622 грн. за КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-

тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» -

33622 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

25500 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 8122 грн.)  

- Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 

раді на суму 703923 грн. за КПКВК 0117680 «Членські внески  до асоціацій 

органів місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 

3240 грн., КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

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

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 92048 грн. за 

КПКВК 0161010  «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали» - 35000 грн., за КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» - 52020 

грн.(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 грн. 



КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 30000 грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2020 грн.), КПКВК 0113210 

«Організація та проведення громадських робіт» - 16540 грн. (КЕКВ 

2111«Заробітна плата» - 13525 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 3015 грн.), КПКВК 0116030 «Організація  благоустрою населенних 

пунктів»  - 248525 грн. (КЕКВ 2111«Заробітна плата» - 21550 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 6975 грн., КЕКВ 2240«Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 220000 грн.), КПКВК 0117461  «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 180000 грн., КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матервали, 

обладнання та інвентар» - 76550 грн. по спеціальному фонду на 600000 грн. 

за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

3132 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» - 100000 грн. і за 

КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

групами))» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 500000 грн. 

          - Збільшити обсяг видаткової  частини спеціального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 28706 грн.  

за КПКВК КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» для 

виготовлення  проектно – кошторисної документації капітаьного ремонту 

будівлі Летичівської дитячої музичної школи по головному розпоряднику 

бюджетних коштів  - Летичівській селишній раді – 33320 грн. за КПКВК 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3110 

«Придбання предметів  і обладнання довгострокового користування». 

- Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 55000 грн.  

за КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 27000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 9000 грн., КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності 

бібліотек» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3000 грн. і КПКВК 

1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 16000 грн. 

 

       - Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду селищного 

бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму  1186897 грн., в тому числі: 

 - для забезпечення співфінансування субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

на закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах 



загальної середньої освіти – 7348 грн. за КПКВК 0131020  «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 1888 грн. та за КПКВК 

0141020  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

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

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 5460 грн. 

- за КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 45329 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 9973 грн., 

- за КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату» - 27000 грн., 

- за КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 76988 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 20237 грн., 

- за КПКВК 0111161 «Забезпечення діяльності  інших закладів у сфері 

освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 45440 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 9997 грн. 

- за КПКВК 0111170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1536 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 338 грн., 

 - за КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

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

плата» - 73532 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 36177 грн., 

- за КПКВК 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 5000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 1100 грн., 

- за КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

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

похилим віком, хворобою, інвалідністю» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

36000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 7920 грн. 

- за КПКВК 0141020  «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 90780 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 107045 грн., 

- за КПКВК 0131020  «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 6065 грн.,  

- за КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 26621 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 5857 грн., 

- за КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 10020 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату» - 2205 грн., 

- за КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» -   на 

виконання заходів програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги Летичівської селищної ради 2019-2021 роки – 50000 грн., 

- за КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню - 30000 грн., 



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

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 18750 грн.  

- за 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» - 327000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 65409 грн., 

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

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 32000 

грн. для придбання препаратів інсуліну, 

- за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11230 грн. 

 

  

Селищний голова                                                         Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 


