
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

17.11.2020 р.                         Летичів                                           № 159 
 
 

Про внесення змін до розпису загального фонду 

селищного бюджету на 2020 рік 
 

 

   Для  недопущення виникнення кредиторської заборгованості 

відповідно до листів: Летичівського ЗДО ЦРД «Калинонька» № 33 від 

16.11.2020 року, Летичівського ясла-садка № 4 «Дзвіночок» № 67 від 

13.11.2020 року, Летичівського ДНЗ № 2 «Веселка» № 66 від 12.11.2020 

року, відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної 

ради № 179 від 10.11.2020 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 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» по КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар) в сумі 3300,00 грн з грудня на листопад для 

оплати за матеріали; 

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

на відрядження) в сумі 3000,00 грн на  КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар) в сумі 3000,00 грн для придбання господарських 

товарів та миючих засобів; 

по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 (Оплата 

послуг (крім комунальних)) в сумі 1312,00 грн на  КЕКВ 2210 (Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 1312,00 грн для придбання 

господарських товарів; 

по КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2111 (Оплата 

праці) в сумі 35000,00 грн з грудня на листопад; по КЕКВ 2120 

(Нарахування на оплату праці) в сумі 9000,00 грн з грудня на листопад для 

забезпечення виплати заробітної плати; 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради: 



по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2240 (Оплата 

послуг (крім комунальних)) в сумі 8000,00 грн на КЕКВ КЕКВ 2210 

(Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) в сумі 5000,00 грн для 

оплати за матеріали. 

 

 

 
 

        Селищний голова                                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ 


