
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

24.11.2020 р.                         Летичів                                           № 161 
 
 

Про внесення змін до розпису  

загального фонду селищного  

бюджету на 2020 рік 
 

 

   Для  недопущення виникнення кредиторської заборгованості 

відповідно до листів: Летичівського центру творчості дітей та юнацтва № 

70 від 24.11.2020 року, Летичівської дитячо-юнацької спортивної школи 

№ 42 від 24.11.2020 року, відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради № 193 від 24.11.2020 року, Летичівського 

ліцею № 3 Летичівської селищної ради № 181 від 23.11.2020 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 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» 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 матеріалів; 

по КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2111 

(Заробітна плата) в сумі 25000,00 грн з грудня на листопад; по КЕКВ 2120 

(Нарахування на оплату праці) в сумі 5500,00 грн з грудня на листопад для 

забезпечення виплати заробітної плати;  

по КПКВК 0141020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» з КЕКВ 2250 (Видатки на відрядження) в сумі 

17250,00 грн на КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар) в сумі 17250,00 грн для оплати за отриману фарбу та насос 

водяний у Вербецьку гімназію; 

по КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» з КЕКВ 2250 (Видатки 



на відрядження) в сумі 2700,00 грн на КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар) в сумі 2700,00 грн для придбання токенів; 

по КПКВК 0111090 «Надання позашкільної освіти закладами 

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

2111 (Заробітна плата) в сумі 42230,00 грн з грудня на листопад; по КЕКВ 

2120 (Нарахування на оплату праці) в сумі 12703,00 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 1011100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 

по КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) в сумі 1000,00 грн з грудня 

на листопад для забезпечення нарахувань на оплату праці; 

по КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» по КЕКВ 2111 (Заробітна плата) в сумі 5000,00 грн 

з грудня на листопад для забезпечення виплати заробітної плати.  

 

 

 
 

        Селищний голова                                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ 


