
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Десятої  сесії 

 

29.04.2021 р.                                      Летичів                                      №   

     

Про внесення змін до  

селищного бюджету  

територіадьної громади 

Летичівської селищної ради 

на 2021 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 зміни до рішення сесії  селищної ради від 24 грудня 2020 року 

№ 51 «Про селищний бюджет територіальної громади Летичівської селищної 

ради на 2021 рік» зі змінами внесеними  09 квітня  2021 року № 2 «Про 

внесення змін до селищного бюджету територіальної громади Летичівської 

селищної ради  на 2021 рік» такі зміни: 

1.1.В пункті 1 абзаца 1 цифри «167571296», «163610168», «3961128» 

замінити відповідно на цифри «167897405», «163654868», «4242537» 

(додаток 1), 

1.2. В пункті 1  абзаца 2  цифри «171112836», «160831912», «10280924» 

замінити відповідно на цифри «171639999», «161254829», «10385170» 

(додаток 3). 

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

спеціального фонду на суму 177163 гривень і викласти в наступній  редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

5906647 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів із 

загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального 

фонду згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.4.Внести зміни до пункту 5 та цифру «11001806» замінити на 

«11254133» і викласти в наступній редакції: 

ПРОЄКТ  

Автор проєкта начальник 

відділу фінансів Смаглюк Л.Д. 

зі змінами  22.04.2021 р 



- затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 11254133 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

  2.Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

на суму 281409 грн. та збільшити обсяг видаткової частини спеціального 

фонду по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 281409 грн. на капітальний ремонт  вхідної групи № 2 

будівлі КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної 

ради Хмельницького району Хмельницької області. 

  3.Збільшити обсяг дохідної  частини загального фонду селищного 

бюджету по КДК 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» - 44700 грн. та збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду селищного бюджету на 28635 грн. 

(видатки споживання)  по  (КПКВК 0111200 «Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» - 14267 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

3139 грн.,  0121200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 7133 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1570 грн., 0131200 «Надання 

освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» 

КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 690 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 152 грн., 0141200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 

690,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 152 грн., 0611200 

«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 690 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 152 грн.) і по спеціальному фонду 

селищного бюджету на 16065 грн. (видатки розвитку) (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» - 10206 грн.,  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» - 5103 грн., 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 

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


користування» - 252 грн., 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» - 252 грн., 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»- 252 грн.). Збільшити дефіцит спеціального фонду на суму 

16065 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів  

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету із загального фонду селищного бюджету до бюджету  

розвитку спеціального фонду. 

4.Здійснити перерозподіл обсягу асигнувань видаткової частини 

загального фонду  селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів  - Летичівській селищній раді: 

4.1.Зменшити обсяг асигнувань за  КПКВК 0113032 «Надання пільг 

окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 55000 грн. і збільшити обсяг асигнувань за КПКВК 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  - 55000 грн. (КЕКВ 

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

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 49000 грн.).  

4.2.Зменшити обсяг асигнувань за  КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 10000 грн. і збільшити обсяг асигнувань 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 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 грн. 

4.3.Зменшити обсяг асигнувань по КПКВК 0119800 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» - 10000 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань по КПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»  - 10000 грн. на виконання програми забезпечення 

заходів щодо проведення призову громадян України на строкову  військову 

службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці до 

мобілізації військовозобов’язаних на  території Летичівської селищної ради 

на 2020-2021 роки, та проведення ремонтних робіт Летичівського районного 

військового комісаріату. 

 4.4.Зменшити обсяг асигнувань по КПКВК «Організація благоустрою  

населених пунктів» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 118282,35 грн. та 

збільшити обсяг асигнувань по КПКВК 0141021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2273 «Оплата 



електроенергії» - 115605,22 грн. і КПКВК 0161010 «Надання дошкільної 

освіти» 2273 «Оплата електроенергії» - 2677,13 грн. 

4.5.По КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах»  -  

зменшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 81410 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 18590 грн. та збільшити  обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  - 100000 грн.  

4.6.По КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити обсяг 

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

2000 грн. та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» - 2000 грн. 

          5.Зменшити обсяг асигнувань спеціального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській селищній 

раді за 0117310 «Будівництво об'єктів житлово - комунального 

господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об`єктів» - 20000 грн., що планувалось на виготовлення проектно - 

кошторисної  документації на будівництво експлуатаційно - розвідувальної 

свердловини с.Варенка  Хмельницького району Хмельницької області) та  

збільшити обсяг асигнувань видаткової частини загального фонду  

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

Летичівській селищній раді за КПКВК 0113033 «Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 20000 грн.  

          6.Зменшити обсяг асигнувань спеціального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській селищній 

раді за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  - 173228 грн. та  збільшити обсяг 

асигнувань видаткової частини загального фонду  селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській селищній раді – 

129200 грн. за КПКВК 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»  КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 

20000 грн., КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 25000 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 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 30000 грн., КПКВК 0112010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 54200 грн., по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді і 

спорту Летичівської селищної ради за КПКВК 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2730 «Інші 



виплати населенню» - 10860 грн. і по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу  культури національностей та релігій летичівської селищної 

ради за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» – 33168 грн. 

          7. Здійсненити розподіл обсягу залишків коштів  освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету, що утворився станом на 

01.01.2021 року в сумі 201054 грн.   по головному розпоряднику  коштів – 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради за КПКВК 

0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» - 155000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 140000 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 15000 грн.) і по головному 

розпоряднику бюджетних коштів - Летичівській селищній раді за КПКВК 

0131061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» – 46054 грн.  (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 41948 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 4106 грн.) 

          8.Внести зміни до додатку 6 рішення сесії  щодо розподілу коштів 

бюджету розвитку на здійснення заходів із   капітального ремонту об'єктів  

інфраструктури  та здійснити перерозподіл фінансування по об’єктах і  

зменшити обсяг асигнувань по капітальному ремонту  частини дороги по 

вул.Героїв Крут (від вул.Чорновола до вул.Кармалюка) в смт.Летичів, 

Летичівського району Хмельницької області  - 1425570 грн.  та збільшити 

обсяг асигнувань на капітальний ремонт дорожнього покриття частини 

вулиці Чорновола ( від вул.Коцюбинського до вул.Комарова) в смт.Летичів 

Хмельницького району Хмельницької області – 1425570 грн. 

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

пункту 1,2,3,4,5,6,7,8  цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7  від 09 квітня  

2021 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету територіальної 

громади Летичівської селищної ради  на 2021 рік» викласти у новій редакції 

відповідно до додатку    2.1, 3.1, 6.1, 7.1  до даного рішення. 

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

частиною.  

 11.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 12.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 . 
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Пояснювальна записка 

                               до  рішення сесії селищної ради від 29.04.2021 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. Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

на суму 281409 грн. та збільшити обсяг видаткової частини спеціального 

фонду по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 281409 грн. на капітальний ремонт  вхідної групи № 2 

будівлі КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної 

ради Хмельницького району Хмельницької області. 

2.Збільшити обсяг дохідної  частини загального фонду селищного 

бюджету по КДК 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» - 44700 грн. та збільшити обсяг 

видаткової частини загального фонду селищного бюджету на 28635 грн. 

(видатки споживання)  по  (КПКВК 0111200 «Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111  

«Заробітна плата» - 14267 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 

3139 грн.,  0121200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 7133 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1570 грн., 0131200 «Надання 

освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» 

КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 690 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 152 грн., 0141200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 

690,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 152 грн., 0611200 

«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 690 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 152 грн.) і по спеціальному фонду 

селищного бюджету на 16065 грн. (видатки розвитку) (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» - 10206 грн.,  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» - 5103 грн., 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» - 252 грн., 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» - 252 грн., 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»- 252 грн.). 

3.Здійснити перерозподіл обсягу асигнувань видаткової частини 

загального фонду  селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів  - Летичівській селищній раді: 

3.1.Зменшити обсяг асигнувань за  КПКВК 0113032 «Надання пільг 

окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 55000 грн. і збільшити обсяг асигнувань за КПКВК 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»  - 55000 грн., в тому 

числі по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6000 

грн. та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 49000 грн. для 

проведення обрізки дерев.  

3.2.Зменшити обсяг асигнувань за  КПКВК 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 10000 грн. і збільшити обсяг асигнувань 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 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 10000 грн.  (для придбання будівельних 

матеріалів). 

3.3. Зменшити обсяг асигнувань по КПКВК 0119800 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» - 10000 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань по КПКВК 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної 

підготовки місцевого значення» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар»  - 10000 грн. на виконання програми забезпечення 

заходів щодо проведення призову громадян України на строкову  військову 

службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці до 

мобілізації військовозобов’язаних на  території Летичівської селищної ради 

на 2020-2021 роки, та проведення ремонтних робіт Летичівського районного 

військового комісаріату. 

3.4. Зменшити обсяг асигнувань по КПКВК «Організація благоустрою  

населених пунктів» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 118282,35 грн. та 

збільшити обсяг асигнувань по КПКВК 0141021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2273 «Оплата 



електроенергії» - 115605,22 грн. і КПКВК 0161010 «Надання дошкільної 

освіти» 2273 «Оплата електроенергії» - 2677,13 грн. 

3.5.По КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах»  -  

зменшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 81410 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 18590 грн. та збільшити  обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  - 100000 грн. 

для оплати послуг рятувальної служби на місцях масового відпочинку 

населення на водних об’єктах селищної ради.  

3.6.По КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити обсяг 

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

2000 грн. та збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» - 2000 грн. 

          4.Зменшити обсяг асигнувань спеціального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській селищній 

раді за 0117310 «Будівництво об'єктів житлово - комунального 

господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об`єктів» - 20000 грн., що планувалось на виготовлення проектно - 

кошторисної  документації на будівництво експлуатаційно - розвідувальної 

свердловини с.Варенка  Хмельницького району Хмельницької області) та  

збільшити обсяг асигнувань видаткової частини загального фонду  

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

Летичівській селищній раді за КПКВК 0113033 «Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 20000 грн.  

        5.Зменшити обсяг асигнувань спеціального фонду селищного бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській селищній 

раді за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  - 173228 грн. та  збільшити обсяг 

асигнувань видаткової частини загального фонду  селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів  - Летичівській селищній раді – 

129200 грн. за КПКВК 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»  КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 

20000 грн., КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 25000 грн. для 

проведення поточного ремонту вуличного освітлення по вул.Тропініна, 

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 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 30000 грн. для проведення технічної 

інвентаризації і експертної оцінки нерухомого майна, КПКВК 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 



«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 

54200 грн. для закупівлі медичних інструментів,  по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді і спорту 

Летичівської селищної ради за КПКВК 0611021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 10860 грн. і по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу  культури національностей та релігій летичівської селищної 

ради за КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» – 33168 грн. для оплати послуг по 

зрізці дерев. 

          6.Здійсненити розподіл обсягу залишків коштів  освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету, що утворився станом на 

01.01.2021 року в сумі 201054 грн.   по головному розпоряднику  коштів – 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради за КПКВК 

0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» - 155000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 140000 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 15000 грн.) і по головному 

розпоряднику бюджетних коштів - Летичівській селищній раді за КПКВК 

0131061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» – 46054 грн.  (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 41948 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 4106 грн.). 
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