
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 
Сьомої сесії 

 
23.02.2021 р.                                      Летичів                                      №         

  

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

територіадьної громади 

Летичівської селищної ради 

на 2021 рік 

Відповідно  до  наказу Міністерства фінансів України № 827 від 

30.12.2020 року «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 
від 14 січня 2011 року № 11», 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 зміни до додатку 1  даного  рішення такі зміни: 

Позицію: 

- код 13030200 «Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого значення» - 500 грн. 

Викласти у редакції: 

- код  13040100  «Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого значення» - 500 грн. 

2.Внести зміни до рішення сесії  селищної ради від   24 грудня  2020 
року № 51 «Про селищний бюджет територіальної громади Летичівської 
селищної ради  на 2021 рік» та доповнити: 

В додатку 5   п.1. «Показники міжбюджетних трансфертів з інших 
бюджетів» доповнити такими позиціями: 

99000000000 Державний бюджет 8124000,00 
 

99000000000 Державний бюджет 53414800,00 

 

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 1999981,00 

Автор проєкту рішення : 
Начальник відділу фінансів 

Смаглюк Л.Д. 
«Із змінами 19.02.2021 р» 
 



22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 2026100,00 

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 257295,00 

22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 355500,00 

22514000000 Бюджет Меджибізької селищної 

територіальної громади 

381369,00 

В п.2. «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам» 
доповнити такими позиціями: 

0119800 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету  на виконання  
програм соціально - економічного та 

культурного розвитку  регіонів 

35000,00 

9900000000000 Державний бюджет 35000,00  

В додатку 2  в розділі «Фінансування за типом боргового зобов’язання»  
п. «Фінансування за активними операціями» та п. «Зміни обсягів бюджетних 

коштів» доповнити  цифрами  «-4770487»  та  «4770487». 

3. Внести до рішення   сесії  селищної ради від 24 грудня  2020 року № 

51 «Про селищний бюджет територіальної громади Летичівської селищної 
ради  на 2021 рік» такі зміни: 

3.1. В пункті 1  абзаца 2  цифри «167346296», «158614681», «8731615» 
замінити відповідно на цифри «170542093», «160636169», «9905924» 

(додаток 3). 

3.2. Внести зміни до пункту 1 абзаца 4 та збільшити дефіцит 

спеціального фонду на суму 938323 гривень і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 
5708810 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів із 

загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 
фонду згідно з додатком 2 до цього рішення. 

 3.3.Внести зміни до пункту 5 та цифру «10070696» замінити на 
«10756796» і викласти в наступній редакції: 

- затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 10756796 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

  4.Здійснити розподіл  залишку коштів загального фонду, що 

утворився станом на 01.01.2021 року в сумі 936790  грн. на фінансування 
видатків по загальному фонду в 2021 році, а саме:  

.    4.1.По головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 
селищній раді  збільшити обсяг видаткової частини загального фонду на 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


суму    589740  грн.  за  КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки 
громадським  організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» – 15000 грн.,         КПКВК 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико – санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 124200 грн.,       
КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» - 43000 грн.,     КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 15540 грн.,  КПКВК 
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних -  96500 грн.,      КПКВК 0116020 «Забезпечення 
функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 
110000 грн., КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 20500 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 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 
до заходів розвитку» - 15000 грн.,    КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

150000 грн.  
        4.2.По головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  збільшити обсяг видаткової 
частини загального фонду на суму 347050 грн. за   КПКВК 0611010 «Надання 
дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 5450 грн.,    КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 280000 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 61600 грн. 
          5.Здійснити розподіл  залишку коштів загального фонду, що утворився 

станом на 01.01.2021 року в сумі 938323  грн. та збільшити обсяг видаткової 
частини спеціального фонду на суму 938323 грн., в тому числі: 

-  по головному розпоряднику коштів – Летичівській селищній раді  на 
353323 грн. по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 
3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 291323 грн. і 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 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 62000 
грн., 

 - по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 
спорту Летичівської селищної ради по по КПКВК 0611021 «Надання 



загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 585000 

грн.  
           6.Здійснити розподіл  залишку коштів спеціального  фонду, що 

утворився станом на 01.01.2021 року в сумі 235986 грн. на фінансування 
видаткової частини по спеціальному фонду в 2021 році, в тому числі: 

    -  по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній 
раді на суму   166000  грн.  за КПКВК 0117350 «Розроблення схем 

планування та забудови ериторій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 
«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм - 135000 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 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 16000 грн.,   КПКВК 0116030 
«Організація благоустрою населених пунктів»  КЕКВ 3122 «Капітальне 
будівництво (придбання) інших об`єктів» - 15000 грн.  

      - по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді 
та спорту Летичівської селищної ради – 46386 грн. за КПКВК 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» , 
     - по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 
національностей та релігій Летичівської селищної ради за  КПКВК 1014030 

«Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування» - 23600 грн.. 

         7.Здійсненити розподіл обсягу залишків коштів  освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевому бюджету, що утворився станом на 

01.01.2021 року в сумі 1084698  грн.   по головному розпоряднику  коштів – 
Летичівській селищній раді, а саме  по КПКВК 0111061 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 249978 грн. (КЕКВ 
2111 «Заробітна плата» - 204900 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» - 45078 грн.), КПКВК 0121061 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» - 183610 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна 
плата» - 150500 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 33110 

грн.), КПКВК 0131061 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» - 225228 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

135389 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 89839 грн.), 
КПКВК 0141061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» -  425882 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 248033 грн., 
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 177849 грн.). 

       8.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по головному 
розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму  

26724390,79 грн.: по КПКВК 0111141 «Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти» - 2517334 грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

1459520 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 301689 грн., 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 240929 грн., 



КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 13000,00 грн, 
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 313957,00 грн, КЕКВ 

2250 «Видатки на відрядження» – 60,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата 
водопостачання та водовідведення» - 2909,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергі» - 132720,00 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 
інших комунальних послуг» - 4790,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні 

видатки» - 47760,00 грн.), по КПКВК 0113131 «Здійснення заходів та 
реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 

`Молодь України`» - 15000 грн.(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» - 9500 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 1000,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 
4500,00 грн.), по КПКВК 0115011 «Проведення навчально-тренувальних 

зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 45680 грн. (КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20020,00 грн.,  КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 1760,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 
відрядження» – 23900,00 грн.), по КПКВК 0115012 «Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» - 19780 грн. 

(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8920,00 грн.,  
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000,00 грн, КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» – 9860,00 грн.), по КПКВК 0141021 «Надання 
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 

4930776,57 грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2886754,23 грн., КЕКВ 2120 
«Нарахування на оплату праці» - 624022,94 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 138272,00 грн., КЕКВ 2220 
«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 15000,00 грн, КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 699833,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 
комунальних)» - 79294,40 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 

1600,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергі» - 478000,00 грн., КЕКВ 
2800 «Інші поточні видатки» - 8000,00 грн.), по КПКВК 0161010 «Надання 
дошкільної освіти»  - 4762491,22 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

3027249,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 665187,22 грн., 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 113899,00 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 26820,00 грн, 
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 737488,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 51050,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 
відрядження» – 800,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 12000,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергі» - 
95828,00 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» - 20170,00 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» - 4000,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 8000,00 грн.), 
по КПКВК 0141031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 14433329 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 
11715196,72 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2718132,28 
грн.). 

    9.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по головному 
розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 



Летичівської селищної ради на суму  26724390,79 грн.: по КПКВК 0611141 
«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 2517334 

грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1459520 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 
на оплату праці» - 301689 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 240929 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 
перев`язувальні матеріали» - 13000,00 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 313957,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 
60,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 2909,00 

грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергі» - 132720,00 грн., КЕКВ 2275 
«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 4790,00 грн., 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 47760,00 грн.), по КПКВК 0613131 
«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової 

соціальної програми ̀ Молодь України`» - 15000 грн.(КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» - 9500 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 1000,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 
4500,00 грн.), по КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів спорту» - 45680 грн. (КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20020,00 грн.,  КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» - 1760,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» – 23900,00 грн.), по КПКВК 0615012 «Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» - 19780 грн. 

(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8920,00 грн.,  
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000,00 грн, КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» – 9860,00 грн.), по КПКВК 0611021 «Надання 
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 

4930776,57 грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2886754,23 грн., КЕКВ 2120 
«Нарахування на оплату праці» - 624022,94 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 138272,00 грн., КЕКВ 2220 
«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 15000,00 грн, КЕКВ 2230 
«Продукти харчування» - 699833,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 79294,40 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 
1600,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергі» - 478000,00 грн., КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» - 8000,00 грн.), по КПКВК 0611010 «Надання 
дошкільної освіти»  - 4762491,22 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

3027249,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 665187,22 грн., 
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 113899,00 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 26820,00 грн, 
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 737488,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 51050,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 
відрядження» – 800,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 12000,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергі» - 
95828,00 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг» - 20170,00 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку» - 4000,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 8000,00 грн.), 

по КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» - 14433329 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 



11715196,72 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 2718132,28 
грн.). 

грн). 
      10.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму  
170685 грн., по КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» - 17988,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» - 3957,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 2276,00 грн, по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» 
КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 19987,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 4397,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар» - 2276,00 грн., по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» 

КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 19986,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 
оплату праці» - 4397,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» - 2276,00 грн, по КПКВК 0111021 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» 
- 49966,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 10992,00 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6828,00 грн., по 
КПКВК 0121021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 17988,00 грн., КЕКВ 2120 
«Нарахування на оплату праці» - 3957,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 3414,00 грн. 
 11.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму  
151127 грн., по КПКВК 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами» - 68274 грн.(КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» - 50366,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» - 11080,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» - 6828,00 грн.), по КПКВК 0121200 «Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 34137 грн. (КЕКВ 

2111  «Заробітна плата» - 25183,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» - 5540,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 3414,00 грн.), по КПКВК 0151200 «Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 3200 грн. (КЕКВ 
2111  «Заробітна плата» - 2600,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 600,00 грн.), по КПКВК 0141200 «Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребамити» - 22758 грн.(КЕКВ 
2111  «Заробітна плата» - 16789,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 3693,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» - 2276,00 грн.), по КПКВК 0131200 «Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 22758 грн. (КЕКВ 
2111  «Заробітна плата» - 16789,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 



праці» - 3693,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» - 2276,00 грн.). 

Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по головному 
розпоряднику бюджетних коштів – відділ освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради на суму  19558  грн.  по КПКВК 0611200 
«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 14189,00 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 3093,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар» - 2276,00 грн.  

           12.Зменшити обсяг видаткової частини спеціального фонду по 
головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді 

на суму  86610  грн.  по КПКВК 0161010 «Надання дошкільної освіти» 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 11548 грн., по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної 
освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» - 11548 грн., по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної 

освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» - 11548 грн., по КПКВК 0111021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 34644 

грн., по КПКВК 0121021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 17322 грн. 
       13.Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та 
спорту Летичівської селищної ради на суму  11548  грн.  по КПКВК 0611200 

«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування». 
         Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму  
75062  грн.  по КПКВК 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 34644 грн., по 
КПКВК 0121200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 17322 грн., по КПКВК 0141200 
«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування» - 11548 грн., по КПКВК 0131200 «Надання 

освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» 



КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» - 11548 грн. 

        14.Внести зміни в додаток 3 та позицію 0118700 «Резервний фонд» 
замінити на 0118710 «Резервний фонд місцевого бюджету» і доповнити 

позицією 3710000 «Відділ фінансів Летичівської селищної ради».  
        15.У зв`язку із внесеними змінами до селищного бюджету згідно пункту 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7  від 24 
грудня  2020 року № 51 «Про Про селищний бюджет територіальної громади 

Летичівської селищної ради  на 2021 рік» викласти у новій редакції 
відповідно до додатку   1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 7.1  до даного рішення. 

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

 17.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 
Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 18.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію селищної ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально 
– економічного розвитку, житлово – комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 
та сфери послуг. 

 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Погоджено 
 

 
 

 
Автор проєкту    _____________________________________  Смаглюк Л.Д.  
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Начальник юридичного відділу           ____________________Коберник О.В.  

 
 

Секретар селищної ради                       ____________________Провозьон В.М.  
        



Пояснювальна записка 
                               до  рішення сесії селищної ради від 23.02.2021 р. 

«Про внесення змін до селищного бюджету                                 
територіальної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік» 

 
         Внесення змін до селищного  бюджету на 2021 рік обумовлено : 

        1.Здійсненням розподілу  вільного залишку коштів загального 

фонду, що утворився станом на 01.01.2021 року в сумі 936790  грн. 

на фінансування видатків по загальному фонду в 2021 році, а саме:   

       1.1.По головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Летичівській селищній раді  збільшити обсяг видаткової частини 

загального фонду на суму    589740  грн.:      

         КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки 

громадським  організаціям  ветеранів і осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має соціальну спрямованість» КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» – 15000 грн., в тому числі: 

- на виконання програми  соціальної, трудової, медичної 

реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової  війни, 

учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам 

праці, людям похилого віку   на 2021-2025 роки – 5000 грн., 

- на виконання  програми соціальної підтримки, трудової і медичної 

реабілітації та інтеграції Летичівського районного  товаристава 

інвалідів Всеукраїнської  організації «Союз організації інвалідів 

України» на 2021 – 2025 роки – 5000 грн., 

- на виконання заходів програми соціальної підтримки, трудової і 

медичної реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської 

ТПО УТОС  на 2019-2021 роки – 5000 грн. 

        КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної медичної (медико – 

санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 124200 

грн., в тому числі на виконання заходів програми  розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради 

на 2019 – 2021 роки  - 83500 грн., а саме на проведення ІФА – 

скринінга медичним працівникам – 10000 грн., перезарядку та 

технічне обслуговування вогнегасників – 2000 грн., 

 придбання лічильника в ФП с.Рудня – 1500 грн., оплату послуг 

медичної інформаційної системи МЕDIKS – 50000 грн.,  придбання 

лікарських засобів на лікування Уткіна М.О. – 20000 грн. та на 

виконання заходів програми  по медичній допомозі, яка надається 



пунктами тестування, що створені для реагування на короновірусну 

хворобу (COVID – 19) на 2021 рік – 40700 грн. на  доплату 

працівникам, які працюють у пункті відбору матеріалів хворих на 

COVID – 19 та придбання бензину для транспортування  

матеріалів.  

      КПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 43000 грн.  на 

виконанн заходів програми підтримки громадської організації 

«Пожежні добровольці Летичівської ОТГ « на 2021-2022 роки . 

     КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 15540 грн. для збільшення 

потужності електроустановки на 10 кВт., 

     КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

виконання заходів програми благоустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2021 рік -  96500 грн., в тому числі: 

- на поточний ремонт лінії  електропередач вуличного освітлення 

по вул.Лесі Українки – 47000 грн., 

- на оплату послуг по обрізці дерев – 49500 грн. 

     КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 110000 грн. на виконання заходів 

програми  розвитку комунального госпрозрахункового  

підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2021 рік  

для придбання сміттєвих баків – 40000 грн. для поточного ремонту 

систем водопостачання – 70000 грн., 

    КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

на виконання заходів програми  регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на території 

Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки – 20500 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 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» - 15000 грн. для виготовлення технічної 

документації по об’єктах нерухомого майна громади, 



   КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 150000 грн. на зимове утримання доріг 

        1.2.По головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  збільшити 

обсяг видаткової частини загального фонду на суму 347050 грн., в 

тому числі: 

      КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5450 грн. для 

придбання принтера  та електром’ясорубки в ДНЗ «Суничка» 

с.Бохни, 

     КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 280000 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 61600 грн. для фінансування 

5 шт.одиниць централізованої бухгалтерії відділу освіти. 

           2.Здійсненням розподілу  вільного залишку коштів 

загального фонду, що утворився станом на 01.01.2021 року в сумі 

938323  грн. та збільшенням обсягу видаткової частини 

спеціального фонду на суму 938323 грн., в тому числі: 

-  по головному розпоряднику коштів – Летичівській селищній раді  

на 353323 грн. по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об`єктів» додатково на проведення капітального ремонту 

дороги по вул.Шухевича смт.Летичів – 228323 грн. та на 

виготовлення і проведення експертизи проектно – кошторисних 

документацій – 63000 грн., а саме на капітальний ремонт дороги по 

вул.Чорновола (від вул.Коцюбинського  до вул.Комарова) в 

смт.Летичів Хмельницького району Хмельницької області – 19000 

грн., на капітальний ремонт дороги  по вул.Шептицького Андрія 

(від автошляху М12 Стрий –Тернопіль – Кропивницький – 

Знам’янка до ПК -4 ) в смт.Летичів Хмельницького району 

Хмельницької області – 22000 грн., на капітальний ремонт дороги 

по вул.Шірпала Леоніда в смт.Летичів Хмельницького району 

Хмельницької області – 22000 грн. і  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 3110 «Придбання обладнання і предметів 



довгострокового користування» - 62000 грн. для придбання 4 

системних блоків та 4 БФП, 

 - по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради по по КПКВК 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 585000 грн. для співфінансування 

придбання шкільного автобуса. 

 

           3. Здійсненням розподілу вільного залишку коштів 

спеціального  фонду, що утворився станом на 01.01.2021 року в 

сумі 235986 грн. на фінансування видаткової частини по 

спеціальному фонду в 2021 році, в тому числі: 

 по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму   166000  грн. : 

 - КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови 

ериторій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і 

розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм» на виконання заходів програми  

забезпечення містобудівною документацією населених  пунктів на 

території Летичівської селищної ради на 2021 рік - 135000 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 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 16000 грн. для 

придбання 2 БФП, 

-  КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» 

- 15000 грн. для виготовлення проектно – кошторисної 

документації на реконструкцію лінії електропередач для вуличного 

освітлення по вул.Набережній в с.Вербка Хмельницького району 

Хмельницької області, 

        по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради – 46386 грн. 

за КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об`єктів» для завершення оплати будівництва 

спортивного майданчика зі штучним покриттям Летичівського 

ліцея № 1, 



         по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу 

культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради 

за  КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 23600 грн. для придбання ноутбука і принтера  в 

бібліотеку с.Кудинка. 

         4.Здійсненням розподілу обсягу залишків коштів  освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевому бюджету, що 

утворився станом на 01.01.2021 року в сумі 1084698  грн.   по 

головному розпоряднику  коштів – Летичівській селищній раді, а 

саме  по КПКВК 0111061 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» - 249978 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 204900 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 45078 грн.), КПКВК 0121061 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 183610 

грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 150500 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 33110 грн.), КПКВК 0131061 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» - 225228 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 135389 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 89839 грн.), КПКВК 

0141061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» -  425882 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

248033 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 177849 

грн.). 

     5.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму  26724390,79 грн.: по КПКВК 0111141 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 2517334 

грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1459520 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 301689 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 240929 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 

13000,00 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

313957,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 60,00 грн., 

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 2909,00 

грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергі» - 132720,00 грн., КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 

4790,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 47760,00 грн.), 

по КПКВК 0113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь 

України`» - 15000 грн.(КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 



обладнання та інвентар» - 9500 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 1000,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» – 4500,00 грн.), по КПКВК 0115011 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 

спорту» - 45680 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 20020,00 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 1760,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» – 23900,00 грн.), по КПКВК 0115012 «Проведення 

навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту» - 19780 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 8920,00 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 1000,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» – 9860,00 грн.), по КПКВК 0141021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 

4930776,57 грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2886754,23 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 624022,94 грн., КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 138272,00 

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

15000,00 грн, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 699833,00 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 79294,40 грн, 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 1600,00 грн., КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергі» - 478000,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні 

видатки» - 8000,00 грн.), по КПКВК 0161010 «Надання дошкільної 

освіти»  - 4762491,22 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

3027249,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

665187,22 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 113899,00 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 26820,00 грн, КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 737488,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 51050,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» – 800,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 12000,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергі» - 95828,00 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 20170,00 грн., КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 4000,00 грн., КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» - 8000,00 грн.), по КПКВК 0141031 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» - 14433329 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

11715196,72 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

2718132,28 грн.). 



    6.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму  26724390,79 

грн.: по КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти» - 2517334 грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

1459520 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 301689 

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

240929 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» - 13000,00 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 313957,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» – 60,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 2909,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергі» - 132720,00 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 4790,00 грн., КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» - 47760,00 грн.), по КПКВК 0613131 

«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми `Молодь України`» - 15000 

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

9500 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

1000,00 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 4500,00 грн.), 

по КПКВК 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту» - 45680 грн. (КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20020,00 грн.,  

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1760,00 грн, 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 23900,00 грн.), по КПКВК 

0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту» - 19780 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 8920,00 грн.,  КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 1000,00 грн, КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» – 9860,00 грн.), по КПКВК 0611021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» - 4930776,57 грн.(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

2886754,23 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

624022,94 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 138272,00 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 15000,00 грн, КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 699833,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 79294,40 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» – 1600,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергі» - 

478000,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 8000,00 грн.), 

по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  - 4762491,22 



грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 3027249,00 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 665187,22 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 113899,00 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 

26820,00 грн, КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 737488,00 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 51050,00 грн, 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» – 800,00 грн., КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 12000,00 грн., КЕКВ 

2273 «Оплата електроенергі» - 95828,00 грн., КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 20170,00 грн., 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 4000,00 грн., КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» - 8000,00 грн.), по КПКВК 0611031 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» - 14433329 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

11715196,72 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

2718132,28 грн.). 

7.Зменшити обсяг видаткової частини загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму  170685 грн., по КПКВК 0161010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 17988,00 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 3957,00 грн., КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2276,00 грн, 

по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» - 19987,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 4397,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 2276,00 грн., по КПКВК 0141010 

«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 

19986,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4397,00 

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

2276,00 грн, по КПКВК 0111021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» - 49966,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 10992,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 6828,00 грн., по КПКВК 0121021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 17988,00 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 3957,00 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3414,00 грн. 

 8.Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 



селищній раді на суму  151127 грн., по КПКВК 0111200 «Надання 

освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами» - 68274 грн.(КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 

50366,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

11080,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 6828,00 грн.), по КПКВК 0121200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» - 34137 грн. (КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 25183,00 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5540,00 грн., 

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

3414,00 грн.), по КПКВК 0151200 «Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 

3200 грн. (КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 2600,00 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 600,00 грн.), по КПКВК 

0141200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребамити» - 22758 грн.(КЕКВ 

2111  «Заробітна плата» - 16789,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 3693,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 2276,00 грн.), по КПКВК 0131200 

«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» - 22758 грн. (КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» - 16789,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 3693,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 2276,00 грн.). 

Збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму  19558  грн.  

по КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» - 14189,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 3093,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 2276,00 грн.  

           9.Зменшити обсяг видаткової частини спеціального фонду 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму  86610  грн.  по КПКВК 0161010 «Надання 



дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 11548 грн., по КПКВК 

0151010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 11548 

грн., по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 11548 грн., по КПКВК 0111021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 34644 грн., по КПКВК 0121021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 17322 грн. 

           10.Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду 

по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради на суму  11548  грн.  

по КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування». 

         Збільшити обсяг видаткової частини спеціального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді на суму  75062  грн.  по КПКВК 0111200 «Надання 

освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 34644 грн., по КПКВК 

0121200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 17322 грн., по КПКВК 0141200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 11548 грн., по КПКВК 0131200 

«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 «Придбання 



обладнання і предметів довгострокового користування»  - 11548 

грн. 

 

 

 

 

 
Селищний голова                                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 
 


