
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої сесії 

 

13.07.2021 р.                                      Летичів                                                  №   

     

Про внесення змін до  

бюджету Летичівської селищної 

територіальної громади 

 на 2021 рік 

Відповідно  до  ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України,   

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 619-р 

«Про розподіл у 2021 році  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг», 

розпорядження  голови Хмельницької ОДА від 15.06.2021 р № 551/2021-р 

«Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2021 рік»,  

розпорядження  голови Хмельницької ОДА від 15.06.2021 р № 552/2021-р 

«Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2021 рік», 

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  15 червня  2021 року № 3 «Про 

внесення змін до селищного бюджету територіальної громади Летичівської 

селищної ради  на 2021 рік» такі зміни: 

1.1.В пункті 1 абзаца 1 цифри «167897405», «163654868», «4242537» 

замінити відповідно на цифри «174548316», «170020318», «4527998» 

(додаток 1), 

1.2. В пункті 1  абзаца 2  цифри «171639999», «161368678», «10271321» 

замінити відповідно на цифри «178571887», «165607684», «12964203» 

(додаток 3). 

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

спеціального фонду на суму 1384746 гривень і викласти в наступній  

редакції: 

Автор проєкта: 

Начальник відділу фінансів 

Летичівської селищної ради 

Смаглюк Л.Д. зі змінами 

09.07.2021 р. 

 



- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

8200219 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 «11738502» замінити на 

«13245924» і викласти в наступній редакції: 

- затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 13245924 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

2.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41055500 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 

179000 грн. та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по по головному розпоряднику коштів селищного 

бюджету – Летичівській селищній раді за КПКВК  0112144 «Централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» - 179000 грн. 

3.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41035200 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних 

послуг» на суму 1177295 грн. та збільшити обсяг планових призначень 

видаткової частини спеціального фонду  селищного бюджету по головному 

розпоряднику коштів селищного бюджету – Летичівській селищній раді за 

КПКВК 0117390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних 

послуг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 1177295 

грн. для проведення капітального ремонту частини першого поверху 

адміністративної будівлі по вул.Героїв Крут, 2/1 в смт.Летичів, 

Хмельницького району Хмельницької області. 

Встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

1177295 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів 

субвенції із загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку 

спеціального фонду. 

4.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету  в 2021 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 549596 грн. та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету на суму 350385 грн.: 

-  для закупівлі сучасних меблів для початкових класів нової 

української школи, що будуть фінансуватися за рахунок субвенції з   

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у 2021 році – 196352 грн.: 

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


КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 38312,6 грн,  

КПКВК 0621182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 45017,29 грн., 

КПКВК 0631182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7662,52 грн.,  

КПКВК 0641182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 105359,59 грн.,  

          - засобів навчання та обладнання для початкових класів нової 

української школи, що будуть фінансуватися за рахунок субвенції з   

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у 2021 році – 147764 грн.: 

           КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52772,85 грн., 

          КПКВК 0621182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -  31663,71 грн., 

          КПКВК 0631182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10554,57 грн., 

          КПКВК 0641182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52772,87 грн. 

- виплату відряджень на підвищення кваліфікації  для початкових 

класів нової української школи, що будуть фінансуватися за рахунок 

субвенції з   місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету у 2021 році – 6269 грн.: 



КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1886,82 грн. 

КПКВК 0621182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» - 

1397,49 грн., 

КПКВК 0631182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» - 

339,43 грн., 

КПКВК 0641182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» - 

2645,26 грн. 

По  спеціальному фонду збільшити обсяг планових призначень для 

закупівлі комп’ютерного обладнання для початкових класів нової української 

школи, що будуть фінансуватися за рахунок субвенції з   місцевого бюджету 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

`Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету у 2021 році на суму  199211 грн.: 

КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 71146,80 грн., 

КПКВК 0621182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 42688,07 грн., 

КПКВК 0631182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 14229,36 грн., 

КПКВК 0641182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 71146,77 грн. 



Встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

199211 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів 

субвенції із загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку 

спеціального фонду. 

5.Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду селищного 

бюджету по КДК 21110000 «Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» на суму 285461 

грн. та збільшити обсяг планових призначень видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету по КПКВК 0117130 «Здійснення 

заходів із землеустрою»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

суму 285461 грн. 

6.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету на суму 4459559 грн., в тому числі по КДК 24060300 «Інші 

надходження» - 7742 грн., КДК  24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на 

земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у 

користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву 

(родючо» - 51362 грн., КДК 21080900 «Штрафні санкції за порушення 

законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу 

готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг »  - 10200 грн., КДК 22012500 

«Плата за надання інших адміністративних послуг» - 35000грн., КДК 

22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» - 35000 грн., КДК 18050400 «Єдиний 

податок з фізичних осіб» - 400000 грн., КДК 18050300 «Єдиний податок з 

юридичних осіб» - 30000 грн., КДК 14020000«Акцизний податок з 

вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» - 

100000 грн., КДК 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (продукції)» 14031900 – 400000 грн., 

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» - 800000 грн., КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)» - 100000 грн., КДК 11010400 «Податок на 

доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата» - 2490255 грн. 

7.Збільшити обсяг планових призначень видаткової частини селищного 

бюджету на суму   4459559 грн. 

7.1. Збільшити обсяг планових призначень видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету на суму   3314039 грн.: 

 - по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді – 1450177 грн. : 



КПКВК 0120180 «Інша діяльність в сфері державного управління»   - 

128730 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 103390 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 25340 грн.), 

КПКВК 0110180 «Інша діяльність в сфері державного управління» -

49000 грн. (КЕКВ  2210 ««Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

18000 грн. КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 31000 грн.), 

КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 16000 грн., 

КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 10000 грн., 

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 50000 

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» - 

910687 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

94000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 195687 грн., 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 11000 грн., КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 500000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 110000 

грн.),  

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 

149000 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

100000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 49000 грн.), 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 100000 грн., 

КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 23848 грн., 

КПКВК 0111151 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» 12912 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10583 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 2329 грн.), 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 485381  грн.: 

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» - 249501 грн.(КЕКВ 2240 



«Оплата послуг (крім комунальних)» - 194501 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 55000 грн.), 

КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 10000 грн. 

КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11280 грн., 

КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  - 130000 

грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 46398 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 83602 грн.), 

КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 36600 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 30000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 6600 грн.), 

КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» - 48000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 32000 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 16000 грн.), 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради – 1378881 грн.: 

КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2210 

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

КПКВК 0651010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» для співфінансування проєкту «Ремонт та 

облаштування кімнати гігієни для малят» - 35000 грн., 

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» -  60000 грн., 

КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» - 488000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 400000 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 88000 грн.), 

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 46080 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 37770 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 8310 грн.), 

КПКВК 0621021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 49000 грн., 

КПКВК 0641010 «Надання дошкільної освіти» - 147978 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 121293 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці»- 26685 грн.), 



КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 121797 грн., 

КПКВК 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 100000 грн., 

КПКВК 0631021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 99000 грн. 

Для співфінансування  закупівлі сучасних меблів, засобів навчання та 

обладнання для початкових класів нової української школи, що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції з   місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2021 році в 

сумі 212026 грн.:  

           КПКВК 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 43765 грн., 

          КПКВК 0621181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» -  48390 грн., 

          КПКВК 0631181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 8753 грн., 

          КПКВК 0641181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 111118 грн. 

7.2.Збільшити обсяг планових призначень видаткової частини  

спеціального  фонду селищного бюджету на суму   1145120 грн.: 

 - по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді – 1114488 грн.: 

 КПКВК  0117390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних 

послуг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 274033 грн. для 

співфінансування проведення капітального ремонту частини першого 



поверху адміністративної будівлі по вул.Героїв Крут, 2/1 в смт.Летичів, 

Хмельницького району Хмельницької області, 

КПКВК 0117310 «Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального 

господарства» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» -  

656901 грн., 

КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  КЕКВ 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» для 

співфінансування  придбання ноутбуків для педагогічних працівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти  та їх філій для організації  

дистанційного навчання, інших форм здобуття  загальної середньої  освіти з 

використанням технологій  дистанційного навчання, що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 

хворобою COVID – 19, спричиненою  коронавірусом SARS – CoV – 2, та її 

наслідками під час навчального процесу у закладах загальної  середньої 

освіти у 2021 році » - 47986 грн., 

КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 96968 грн. 

КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 38600 грн. 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту – на суму 30632 грн.: 

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»  КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 8490 грн. 

для співфінансування  закупівлі   комп’ютерного обладнання для 

початкових класів нової української школи, що будуть фінансуватися за 

рахунок субвенції з   місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету у 2021 році -  22142 грн., в тому 

числі: 

КПКВК 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»  - 7910 грн., 

КПКВК 0621181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 



українська школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 4744 грн., 

КПКВК 0631181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 1582 грн., 

КПКВК 0641181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 7906 грн. 

Збільшити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

1145520 гривень. 

8.Здійснити перерозподіл обсягу асигнувань видаткової частини   

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

Летичівській селищній раді  та зменшити обсяг асигнувань спеціального 

фонду за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 1018462 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду на суму 353831 грн. за КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 221000 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 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 39000 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 41432 грн., КПКВК 3710160 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 7568 грн., КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 1140 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» - 10691 грн., КПКВК 0118120 «Заходи з організації 

рятування на водах» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 33000 

грн. і збільшити обсяг асигнувань спеціального фонду на суму 664631 грн. за 

КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 649000 грн. і за КПКВК 0117322 «Будівництво-1 медичних 

установ та закладів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» -  15631 грн. 

   Зменшити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

353831 гривень.  



9.Зменшити обсяг планових призначень видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – відділу освіти молоді та спорту Летичівської селищної 

ради по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 585000 грн. та збільшити обсяг планових 

призначень видаткової частини спеціального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за 

КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  КЕКВ 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 

585000  грн. для співфінансування  придбання шкільного автобуса. 

10. Зменшити обсяг планових призначень видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 181213 грн. за 

КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 50000 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 31546,24 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6252 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 11313,76 грн. і по КПКВК 0111021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 82101 грн. та збільшити обсяг планових 

призначень видаткової частини загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на  суму 181213 грн. по КПКВК 0641021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 49112 грн. і 

КЕКВ 2240 «Оплата посуг (крім комунальних)» - 132101  грн.  

11.Зменшити обсяг планових призначень видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за КПКВК 0115031 

«Утримання та навчально – тренувальна робота» КЕКВ 2220 «Медикаменти 

та перев’язувальні матеріали» - 15000 грн.   та збільшити обсяг планових 

призначень видаткової частини загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти молоді та 

спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0615031 «Утримання та 

навчально – тренувальна робота» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 15000 грн. 

12.Зменшити обсяг планових призначень видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за КПКВК 0121021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 50000 грн. та збільшити обсяг планових 

призначень видаткової частини загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти молоді та 

спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0621021 «Надання загальної 



середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50000 грн. 

13.Здійснити перерозподіл обсягу планових призначень загального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику коштів – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0611010 

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

обладнання та інвентар» - 7373 грн. на КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний  матеріал» - 7373 грн. і по КПКВК 0611021  «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» з з КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4654,20 грн. на КЕКВ 

2220 «Медикаменти та перев’язувальний  матеріал» - 4654,20 грн. 

14.Перенести обсяг планових призначень спеціального фонду з КПКВК 

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»- 

281409 грн. на КПКВК 0117322 «Будівництво-1 медичних установ та 

закладів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»- 281409 грн.  

15. Здійсненити розподіл обсягу залишків коштів  освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету, що утворився станом на 

01.01.2021 року в сумі 280977 грн.   по головному розпоряднику  коштів – 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради та збільшити 

обсяг планових призначень  по спеціальному фонду - 186658 грн. за КПКВК 

0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 5950 грн. КПКВК 0621061 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 3569 грн., КПКВК 

0631061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 1190 грн., КПКВК 0641061 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 175949 грн. та 

збільшити обсяг планових призначень по загальному фонду  на 94319 грн.  за 

КПКВК 0621061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 87002 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 7317 грн. 

16.Внести зміни до дадатку 6 даного рішення та зменшити обсяг 

призначень, що планувався на експертизу проектно – кошторисної 

документації на  капітальний ремонт  частини першого поверху  

адміністративного будинку по вул.Героїв Крут, 2/1 смт.Летичів 

Хмельницького району Хмельницької області  - 11760 грн. і  виготовлення 

проектно – кошторисної документації на  капітальний ремонт  частини 

першого поверху  адміністративного будинку по вул.Героїв Крут, 2/1 

смт.Летичів Хмельницького району Хмельницької області – 3240 грн. та 

збільшити обсяг планових призначень на виготовлення проектно - 



кошторисної  документації на Нове будівництво мережі водопостачання по 

вул.Молодіжна, вул.Центральна с.Ялинівка Хмельницького району 

Хмельницької області – 10000 грн. і проведення експертизи проектно - 

кошторисної  документації на Нове будівництво мережі водопостачання по 

вул.Молодіжна, вул.Центральна с.Ялинівка Хмельницького району 

Хмельницької області. Зменшити обсяг планових призначень спеціального 

фонду 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 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 15000 грн. та збільшити 

обсяг планових призначень по КПКВК 0117310 «Будівництво об'єктів 

житлово - комунального господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об'єктів»  - 15000 грн. 

 17. Зменшити обсяг планових призначень загального фонду  бюджету  

селищної територіальної громади по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – Летичівській селищній раді на суму 33478476,84 грн., в тому числі: 

- по КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» - 113513,04 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 94678,47 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 17814,57 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» - 1020 грн.), 

- по КПКВК 0111021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 3714269,62 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

1877477,10 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 422814,38 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 85155,69 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 21335 грн.,  КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» -  566004,11 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 40901,60 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

9531,30 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

11486,20 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 212095,84 грн., КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 461368,40 

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

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 6100 грн.), 

 - по КПКВК 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 8722262,02 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

7075270,31 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1646991,71 

грн.), 

- по КПКВК 0111200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» - 33585,32 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 21932,66 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 4824,66 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

6828 грн.), 

- по КПКВК 0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 



підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 6906,36 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 5660,74 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 1245,62 грн.), 

- по КПКВК 0121021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 2128063,48 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

1165582,25 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 273051,11 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 41673,84 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 28614,00 грн.,  

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  339972,19 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 40688,90 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 5603,18 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 9107,40 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 

64109,03 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» - 156410,80 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 3250 грн., КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» - 0,78 грн.), 

- по КПКВК 0121031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 5173519,16 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

4197746,83 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 975772,33 грн.), 

- по КПКВК 0121200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» - 13669,36 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 8406,24 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 1849,12 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

3414 грн.), 

- по КПКВК 0121210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 8703,00 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 7133,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 1570,00 грн.), 

- по КПКВК 0131010 «Надання дошкільної освіти» - 830319,69 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 499303,77 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 104408,22 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 13516,00 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 5075,00 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 157745,40 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 500,00 

грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 4000,00 грн., 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 26579,30 грн., КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 19192,00 грн.), 

- по КПКВК 0131021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 1414781,37 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

738603,80 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 168795,55 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 13500 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 8090 грн.,  КЕКВ 



2230 «Продукти харчування» -  104998,31 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 3267,50 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

5000,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

17550,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 89339,21грн., КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 264130,00 

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

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1507,00 грн.), 

 - по КПКВК 0131031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 1719208,60грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

1303511,6 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 415697,00 грн.), 

- по КПКВК 0121010 «Надання дошкільної освіти» - 1412100,25 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 903534,37 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 194719,98 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 19773,98 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 8365,00 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 210556,53 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 17099,23 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

3000,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

7797,60 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 19302,36 грн., КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 27151,20 грн., 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку» - 800,00 грн.),  

- по КПКВК 0141010 «Надання дошкільної освіти» - 1671627,32 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 937640,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 206279,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 47355,88 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 35337,85 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 326070,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 32372,58 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

1260,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

5168,90 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 19710,71 грн., КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 60432,40 грн.), 

- по КПКВК 0141200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» - 17335,60 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 12344,41 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 2715,19 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

2276,00 грн.), 

- по КПКВК 0141210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 842,00 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 690,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 152,00 грн.), 



 - по КПКВК 0151010 «Надання дошкільної освіти» - 4021560,27 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2649288,58 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 585109,50 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 74587,65 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 17800 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 

- 490795,26 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 11467,69 

грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3000,00 грн., КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 30262,90 грн., КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» - 78039,89 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 79208,80 грн., КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» - 2000,00 грн.), 

- по КПКВК 0131200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» - 16245,56 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 11450,94 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 2518,62 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

2276,00 грн.), 

- по КПКВК 0131210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 842,00 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 690,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 152,00 грн.), 

- по КПКВК 0111070 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 1657386,20 

грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1265622,14 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 335852,94 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 16232,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 5108,88 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 1273,02 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 19418,62 

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

- 13878,60 грн.), 

- по КПКВК 0115031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 801736,62 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 639401,30  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 140669,24 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 1731,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

3186,00 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 547,28 грн., КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 561,60 грн., КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 640,20 грн.). 

18. Збільшити обсяг планових призначень загального фонду  бюджету  

селищної територіальної громади по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на 

суму 33478476,84 грн., в тому числі: 



- по КПКВК 0661010 «Надання дошкільної освіти» - 113513,04 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 94678,47 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 17814,57 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні 

матеріали» - 1020 грн.), 

- по КПКВК 0641021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 3714269,62 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

1877477,10 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 422814,38 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 85155,69 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 21335 грн.,  КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» -  566004,11 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 40901,60 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

9531,30 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

11486,20 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 212095,84 грн., КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 461368,40 

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

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 6100 грн.), 

 - по КПКВК 0641031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 8722262,02 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

7075270,31 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1646991,71 

грн.), 

- по КПКВК 0651200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» - 33585,32 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 21932,66 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 4824,66 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

6828 грн.), 

- по КПКВК 0651210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 6906,36 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 5660,74 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 1245,62 грн.), 

- по КПКВК 0621021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 2128063,48 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

1165582,25 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 273051,11 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 41673,84 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 28614,00 грн.,  

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  339972,19 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 40688,90 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 5603,18 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» - 9107,40 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 

64109,03 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» - 156410,80 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 3250 грн., КЕКВ 

2800 «Інші поточні видатки» - 0,78 грн.), 



- по КПКВК 0621031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 5173519,16 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

4197746,83 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 975772,33 грн.), 

- по КПКВК 0621200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» - 13669,36 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 8406,24 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 1849,12 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

3414 грн.), 

- по КПКВК 0621210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 8703,00 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 7133,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 1570,00 грн.), 

- по КПКВК 0631010 «Надання дошкільної освіти» - 830319,69 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 499303,77 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 104408,22 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 13516,00 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 5075,00 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 157745,40 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 500,00 

грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 4000,00 грн., 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 26579,30 грн., КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 19192,00 грн.), 

- по КПКВК 0631021 Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 1414781,37 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

738603,80 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 168795,55 грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 43500 грн., 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 8090 грн.,  КЕКВ 

2230 «Продукти харчування» -  74998,31 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» - 3267,50 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

5000,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

17550,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 89339,21грн., КЕКВ 

2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 264130,00 

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

програм, не віднесені до заходів розвитку» - 1507,00 грн.), 

 - по КПКВК 0631031 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 1719208,60грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 

1303511,6 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 415697,00 грн.), 

- по КПКВК 0621010 «Надання дошкільної освіти» - 1412100,25 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 903534,37 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 194719,98 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 19773,98 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 8365,00 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 210556,53 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 



комунальних)» - 17099,23 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

3000,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

7797,60 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 19302,36 грн., КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 27151,20 грн., 

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку» - 800,00 грн.),  

- по КПКВК 0641010 «Надання дошкільної освіти» - 1671627,32 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 937640,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 206279,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 47355,88 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 35337,85 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 326070,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 32372,58 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 

1260,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 

5168,90 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 19710,71 грн., КЕКВ 2275 

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 60432,40 грн.), 

- по КПКВК 0641200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» - 17335,60 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 12344,41 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 2715,19 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

2276,00 грн.), 

- по КПКВК 0641210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 842,00 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 690,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 152,00 грн.), 

 - по КПКВК 0651010 «Надання дошкільної освіти» - 4021560,27 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 2649288,58 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 585109,50 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 74587,65 грн., КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев`язувальні матеріали» - 17800 грн.,  КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 

- 490795,26 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 11467,69 

грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3000,00 грн., КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 30262,90 грн., КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» - 78039,89 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 79208,80 грн., КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» - 2000,00 грн.), 

- по КПКВК 0631200 «Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами» - 16245,56 грн. (КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 11450,94 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

- 2518,62 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

2276,00 грн.), 



- по КПКВК 0631210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 842,00 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 690,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 152,00 грн.), 

- по КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 1657386,20 

грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1265622,14 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 335852,94 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 16232,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 5108,88 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» - 1273,02 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 19418,62 

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

- 13878,60 грн.), 

- по КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 801736,62 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 639401,30  грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» - 140669,24 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1731,00 грн., 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3186,00 грн., КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» - 547,28 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання 

та водовідведення» - 561,60 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» - 640,20 грн.). 

19. Зменшити обсяг планових призначень загального фонду  бюджету  

селищної територіальної громади по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – Летичівській селищній раді на суму 90875,00  грн., в тому числі: 

- 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» - 34644,00 грн., 

- по КПКВК 0111210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

10206,00 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» - 17322,00 грн., 

- по КПКВК 0121210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

5103,00 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» - 11548,00 грн., 

- по КПКВК 0141210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 252,00 

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» - 11548,00 грн., 

- по КПКВК 0131210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 252,00 

грн. 

20.Збільшити обсяг планових призначень загального фонду  бюджету  

селищної територіальної громади по головному розпоряднику бюджетних 

коштів – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на 

суму 90875,00 грн., в тому числі: 

- по КПКВК 0651200 «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» - 34644,00 грн., 

- по КПКВК 0651210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

10206,00 грн., 

- по КПКВК 0621200 «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» - 17322,00 грн., 

- по КПКВК 0621210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 

5103,00 грн., 

- по КПКВК 0641200 «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» - 11548,00 грн., 

- по КПКВК 0641210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 252,00 

грн., 

- по КПКВК 0631200 «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» - 11548,00 грн., 

- по КПКВК 0631210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 252,00 

грн. 

          21.Затвердити висновки  постійної комісії селищної ради з питань 

планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, 

житлово – комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості,  підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг № 3 

від 06.04.2021 року, № 4 від 27.05.2021 року  та № 5 від 10.06.2021 року.                                                                                                                                       

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

пункту 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21  цього рішення 

додатки  1,2,3,4,5,6,7  внесеними  15 червня  2021 року № 3 «Про внесення 

змін до селищного бюджету територіальної громади Летичівської селищної 

ради  на 2021 рік» викласти у новій редакції відповідно до додатку  1.1, 2.1, 

3.1, 5.1,.6.1, 7.1  до даного рішення. 

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

частиною.  

 24.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 25.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 13.07.2021 р. 

«Про внесення змін до   бюджету   Летичівської сеищної                               

територіальної громади  на 2021 рік» 

 

         Внесення змін до   бюджету селищної територіальної громади  на 

2021 рік обумовлено: 

  1.Збільшенням обсягу дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41055500 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 

179000 грн. та збільшенням обсяг видаткової частини загального фонду 

селищного бюджету по по головному розпоряднику коштів селищного 

бюджету – Летичівській селищній раді за КПКВК  0112144 «Централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» - 179000 грн. 

2.Збільшенням обсяг дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41035200 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних 

послуг» на суму 1177295 грн. та збільшенням обсягу планових призначень 

видаткової частини спеціального фонду  селищного бюджету по головному 

розпоряднику коштів селищного бюджету – Летичівській селищній раді за 

КПКВК 0117390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних 

послуг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 1177295 

грн. для проведення капітального ремонту частини першого поверху 

адміністративної будівлі по вул.Героїв Крут, 2/1 в смт.Летичів, 

Хмельницького району Хмельницької області. 

3.Збільшенням обсягу дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету  в 2021 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 549596 грн. та збільшенням обсягу планових призначень видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету на суму 350385 грн.: 

-  для закупівлі сучасних меблів для початкових класів нової 

української школи, що будуть фінансуватися за рахунок субвенції з   

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у 2021 році – 196352 грн.: 

КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 38312,6 грн,  

КПКВК 0621182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 



школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 45017,29 грн., 

КПКВК 0631182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7662,52 грн.,  

КПКВК 0641182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 105359,59 грн.,  

          - засобів навчання та обладнання для початкових класів нової 

української школи, що будуть фінансуватися за рахунок субвенції з   

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету у 2021 році – 147764 грн.: 

           КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52772,85 грн., 

          КПКВК 0621182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -  31663,71 грн., 

          КПКВК 0631182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10554,57 грн., 

          КПКВК 0641182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 52772,87 грн. 

- виплату відряджень на підвищення кваліфікації  для початкових 

класів нової української школи, що будуть фінансуватися за рахунок 

субвенції з   місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету у 2021 році – 6269 грн.: 

КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 1886,82 грн. 

КПКВК 0621182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 



школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» - 

1397,49 грн., 

КПКВК 0631182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» - 

339,43 грн., 

КПКВК 0641182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» - 

2645,26 грн. 

По  спеціальному фонду збільшити обсяг планових призначень для 

закупівлі комп’ютерного обладнання для початкових класів нової української 

школи, що будуть фінансуватися за рахунок субвенції з   місцевого бюджету 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

`Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету у 2021 році на суму  199211 грн.: 

КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 71146,80 грн., 

КПКВК 0621182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 42688,07 грн., 

КПКВК 0631182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 14229,36 грн., 

КПКВК 0641182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 71146,77 грн. 

4.Збільшити обсяг дохідної частини спеціального фонду селищного 

бюджету по КДК 21110000 «Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» на суму 285461 

грн. та збільшити обсяг планових призначень видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету по КПКВК 0117130 «Здійснення 

заходів із землеустрою»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

суму 285461 грн. на виконання заходів програми  цільового використання  

коштів, що надходять в порядку відшкодування  втрат  



сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2021-2023 

роки. 

5.Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду селищного 

бюджету на суму 4459559 грн., в тому числі по : 

КДК 24060300 «Інші надходження» - 7742 грн., 

КДК  24062200 «Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 

державної та комунальної власності, які не надані у користування та не 

передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за 

цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо» - 51362 грн., 

КДК 21080900 «Штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг »  - 10200 грн., 

КДК 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» - 

35000грн. 

КДК 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - 35000 грн., 

КДК 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 400000 грн., 

КДК 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 30000 грн., 

КДК 14020000«Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)» 14021900 «Пальне» - 100000 грн., 

КДК 14030000 «Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції)» 14031900 – 400000 грн., 

КДК 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» - 800000 грн., 

КДК 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» - 

100000 грн., 

КДК 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» - 2490255 грн. 

6.Збільшити обсяг планових призначень видаткової частини селищного 

бюджету на суму   4459559 грн. 

7.1. Збільшити обсяг планових призначень видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету на суму   3314039 грн.: 

 - по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді – 1450177 грн. : 



КПКВК 0120180 «Інша діяльність в сфері державного управління»   - 

128730 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 103390 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 25340 грн.) на виконання заходів програми  

діяльності та утримання трудового  архіву Летичівської селищної ради на 

2019-2022 роки, 

КПКВК 0110180 «Інша діяльність в сфері державного управління» -

49000 грн. (КЕКВ  2210 ««Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

18000 грн. КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 31000 грн.) на 

виконання заходів програми посилення охорони публічної безпеки і 

боротьби зі злочинністю на території Летичівської територіальної громади 

«Провопорядок 2021-2025» для придбання та встановлення камер 

відеоспостереження, 

КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 16000 грн. на виконання заходів 

програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  

техногенного та природничого характеру на території Летичівської селищної 

ради на 2021-2025 роки для оплати послуг цілодобового чергування  на 

місцях масового відпочинку на воді, 

КПКВК 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським 

об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 10000 грн. на виконання заходів програми 

соціальної, трудової, медичної реабіталізаційної допомоги інвалідам другої 

світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни,  

ветеранам праці, людям похилого віку на 2021 – 2025 роки, 

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 50000 

грн. на виконання заходів програми «Турбота» Летичівської селищної ради 

на 2020-2022 роки для виплати матеріальної допомоги, 

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» - 

910687 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

94000 грн. (для придбання господарських, будівельних матеріалів та 

комп’ютерного обладнання), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 195687 грн.(для оплати послуг по поточному ремонту 

адмінприміщення), КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 11000 грн. (для 

оплати заборгованості по оренді гаражів та погашення виконавчих витрат), 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 500000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 110000 грн.),  

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 

149000 грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 

100000 грн. (для придбання будівельних матеріалів та матеріалів для 

вуличного освітлення), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 



49000 грн. (оплати послуг поточного ремонту ліній електропередач по 

вул.Північна та вул.Молодіжна в с.Суслівці), 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 100000 грн. на виконання програми   розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради 2019-2021 роки (для 

відшкодування послуг по проведенню лабораторних досліджень – 43600 грн., 

оплати медичної інформаційної системи MEDIKS – 45000 грн., для 

обстеження грубок та димоходів – 4500 грн., для  придбання дезинфікуючих 

засобів – 6900 грн.), 

           КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 23848 грн., в тому числі на виконання заходів програми посилення 

охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території 

Летичівської територіальної громади «Провопорядок 2021-2025» для 

придбання та встановлення камер відеоспостереження – 22848 грн. та на 

виконання заходів програми  підтримки діяльності Летичівського районного 

сектору з питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в 

Хмельницькій області з метою покращення профілактики рецидивної 

злочинності та правопорушень на період 2020-2022 роки – 1000 грн., 

            КПКВК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних 

центрів» 12912 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 10583 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 2329 грн.). 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 485381 грн.: 

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» - 249501 грн.(КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» (для оплати послуг поточного ремонту 

сцени  Летичівського будинку культури) - 194501 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 55000 грн.), 

КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 10000 грн. 

КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 11280 грн. (для 

придбання електрообладнання для котельні Летичівської дитячої музичної 

школи), 

КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  - 130000 

грн. (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 46398 грн. 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 83602 грн.) на виконання 

заходів програми  розвитку культури, туризму та популяризації культурної 

спадщини в Летичівській селищній раді на 2021 – 2023 роки, 



КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 36600 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 30000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 6600 грн.), 

КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва» - 48000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 32000 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 16000 грн.), 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради – 1378881 грн.: 

КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20000 грн. на виконання 

заходів програми  розвитку культури, туризму та популяризації культурної 

спадщини в Летичівській селищній раді на 2021 – 2023 роки, 

КПКВК 0651010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» для співфінансування проєкту «Ремонт та 

облаштування кімнати гігієни для малят» - 35000 грн., 

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» -  60000 грн. (для придбання будівельних 

матеріалів), 

КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» - 488000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 400000 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 88000 грн.), 

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 46080 грн. 

(КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 37770 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» - 8310 грн.), 

КПКВК 0621021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 49000 грн. (для оплати послуг поточного ремонту майстерні Летичівського 

ліцею № 2), 

КПКВК 0641010 «Надання дошкільної освіти» - 147978 грн. (КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» - 121293 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці»- 26685 грн.), 

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 121797 грн. (для придбання господарських та будівельних 

матеріалів по загальноосвітніх навчальних закладах, для придбання 

лінолеуму та фарби в Новокостянтинівський ліцей – 16082 грн.  і 

комплектуючих матеріалів до пожежних щитів – 26000 грн.), 

КПКВК 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`» 



КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 100000 грн. на виконання заходів 

програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської  територіальної 

громади на 2021 – 2025 роки для придбання путівок дітям пільгових 

категорій, 

КПКВК 0631021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 99000 грн. (для придбання матеріалів  для поточного ремонту 

туалету Летичівського ліцею № 3 – 50000 грн. та секцій огорожі – 49000 грн.) 

Для співфінансування  закупівлі сучасних меблів, засобів навчання та 

обладнання для початкових класів нової української школи, що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції з   місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2021 році в 

сумі 212026 грн.:  

           КПКВК 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 43765 грн., 

          КПКВК 0621181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» -  48390 грн., 

          КПКВК 0631181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 8753 грн., 

          КПКВК 0641181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 111118 грн. 

7.2.Збільшити обсяг планових призначень видаткової частини  

спеціального  фонду селищного бюджету на суму   1145120 грн.: 

 - по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді – 1114488 грн.: 

 КПКВК  0117390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних 

послуг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 274033 грн. для 

співфінансування проведення капітального ремонту частини першого 

поверху адміністративної будівлі по вул.Героїв Крут, 2/1 в смт.Летичів, 

Хмельницького району Хмельницької області, 



КПКВК 0117310 «Будівництво-1 об`єктів житлово-комунального 

господарства» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» -  

656901 грн. (для проведення експертизи та коригування проектно – 

кошторисної документації  по проекту «Реконструкція очисних споруд 

смт.Летичів Хмельницької області, (коригування)» - 500000 грн. та 

завершення реконструкції каналізаційної станції та напірного колектора з 

під’єднанням житлового масиву в смт.Летичів Хмельницької  області – 

156901 грн.), 

КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  КЕКВ 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» для 

співфінансування  придбання ноутбуків для педагогічних працівників 

комунальних закладів загальної середньої освіти  та їх філій для організації  

дистанційного навчання, інших форм здобуття  загальної середньої  освіти з 

використанням технологій  дистанційного навчання, що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 

хворобою COVID – 19, спричиненою  коронавірусом SARS – CoV – 2, та її 

наслідками під час навчального процесу у закладах загальної  середньої 

освіти у 2021 році » - 47986 грн., 

КПКВК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» - 96968 грн.  виконання заходів програми посилення охорони 

публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території Летичівської 

територіальної громади «Провопорядок 2021-2025» для придбання   камер 

відеоспостереження,  

КПКВК 0117670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів 

господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 38600 грн. на виконання заходів програми 

розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» на 2021 

рік для придбання косарки роторної, 

- по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту – на суму 30632 грн.: 

КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»  КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 8490 грн. 

для співфінансування  закупівлі   комп’ютерного обладнання для 

початкових класів нової української школи, що будуть фінансуватися за 

рахунок субвенції з   місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету у 2021 році -  22142 грн., в тому 

числі: 

КПКВК 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 



забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»  - 7910 грн., 

КПКВК 0621181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 4744 грн., 

КПКВК 0631181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 1582 грн., 

КПКВК 0641181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 7906 грн. 

8.Здійснити перерозподіл обсягу асигнувань видаткової частини   

селищного бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів  - 

Летичівській селищній раді а саме зменшити обсяг асигнувань спеціального 

фонду за КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 1018462 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду на суму 353831 грн. за КПКВК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» - 221000 грн. для проведення поточного ремонту 

вул.Ярослава Мудрого, вул.Чорновола, вул.Коцюбинського, вул.Багрія 

Олександра – 196000 грн. та дороги по вул.Набережній с.Копитинці – 25000 

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 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 39000 грн. 

(придбання будівельних матеріалів), КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв 

та інших комунальних послуг» - 41432 грн. (придбання дров), КПКВК 

3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 7568 грн., КЕКВ 2272 

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 1140 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» - 10691 грн. (відшкодування комунальних послуг та 

енергоносіїв), КПКВК 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 33000 грн. і збільшити 

обсяг асигнувань спеціального фонду на суму 664631 грн. за КПКВК 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 



«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 649000 

грн. для придбання мдичного обладнання і за КПКВК 0117322 «Будівництво-

1 медичних установ та закладів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» -  15631 грн. для виготовлення 

проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт вхідної  групи 

№ 2 будівлі КНП "Летичівська багатопрофільна лікарня" Летичівської 

селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. 

   9.Зменшити обсяг планових призначень видаткової частини 

спеціального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – відділу освіти молоді та спорту Летичівської селищної 

ради по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 585000 грн. та збільшити обсяг планових 

призначень видаткової частини спеціального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за 

КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  КЕКВ 3220 

«Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» - 

585000 грн. для співфінансування  придбання шкільного автобуса. 

10. Зменшити обсяг планових призначень видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму 181213 грн. за 

КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 50000 грн., КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 31546,24 грн., КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6252 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 11313,76 грн. і по КПКВК 0111021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 82101 грн. та збільшити обсяг планових 

призначень видаткової частини загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти молоді та 

спорту Летичівської селищної ради на  суму 181213 грн. по КПКВК 0641021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 49112 грн. і 

КЕКВ 2240 «Оплата посуг (крім комунальних)» - 132101  грн. для оплати 

будівельних матеріалів та оплати послуг по поточному ремонту кабінету 

медіатеки 2-го корпусу Летичівського ліцею № 1, 

11. Зменшити обсяг планових призначень видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за КПКВК 0115031 

«Утримання та навчально – тренувальна робота» КЕКВ 2220 «Медикаменти 

та перев’язувальні матеріали» - 15000 грн.   та збільшити обсяг планових 

призначень видаткової частини загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти молоді та 

спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0615031 «Утримання та 

навчально – тренувальна робота» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» - 15000 грн. 



12.Зменшити обсяг планових призначень видаткової частини 

загального фонду селищного бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – Летичівській селищній раді за КПКВК 0121021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 50000 грн. та збільшити обсяг планових 

призначень видаткової частини загального фонду селищного бюджету по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти молоді та 

спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0621021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50000 грн. 

13.Здійснити перерозподіл обсягу планових призначень загального 

фонду селищного бюджету по головному розпоряднику коштів – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради по КПКВК 0611010 

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

обладнання та інвентар» - 7373 грн. на КЕКВ 2220 «Медикаменти та 

перев’язувальний  матеріал» - 7373 грн. і по КПКВК 0611021  «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» з з КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4654,20 грн. на КЕКВ 

2220 «Медикаменти та перев’язувальний  матеріал» - 4654,20 грн. 

14.Перенести обсяг планових призначень спеціального фонду з КПКВК 

0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»- 

281409 грн. на КПКВК 0117322 «Будівництво-1 медичних установ та 

закладів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»- 281409 грн.  

15. Здійсненити розподіл обсягу залишків коштів  освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету, що утворився станом на 

01.01.2021 року в сумі 280977 грн.   по головному розпоряднику  коштів – 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради та збільшити 

обсяг планових призначень  по спеціальному фонду - 186658 грн. за КПКВК 

0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 5950 грн. КПКВК 0621061 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 3569 грн., КПКВК 

0631061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» - 1190 грн., КПКВК 0641061 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» - 175949 грн. та 

збільшити обсяг планових призначень по загальному фонду  на 94319 грн.  за 

КПКВК 0621061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 87002 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 7317 грн. 



16.Внести зміни до дадатку 6 даного рішення та зменшити обсяг 

призначень, що планувався на експертизу проектно – кошторисної 

документації на  капітальний ремонт  частини першого поверху  

адміністративного будинку по вул.Героїв Крут, 2/1 смт.Летичів 

Хмельницького району Хмельницької області  - 11760 грн. і  виготовлення 

проектно – кошторисної документації на  капітальний ремонт  частини 

першого поверху  адміністративного будинку по вул.Героїв Крут, 2/1 

смт.Летичів Хмельницького району Хмельницької області – 3240 грн. та 

збільшити обсяг планових призначень на виготовлення проектно - 

кошторисної  документації на Нове будівництво мережі водопостачання по 

вул.Молодіжна, вул.Центральна с.Ялинівка Хмельницького району 

Хмельницької області – 10000 грн. і проведення експертизи проектно - 

кошторисної  документації на Нове будівництво мережі водопостачання по 

вул.Молодіжна, вул.Центральна с.Ялинівка Хмельницького району 

Хмельницької області. Зменшити обсяг планових призначень спеціального 

фонду 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 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 15000 грн. та збільшити 

обсяг планових призначень по КПКВК 0117310 «Будівництво об'єктів 

житлово - комунального господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво 

(придбання) інших об'єктів»  - 15000 грн. 

 

 

 

 Начальник відділу фінансів                                            Людмила СМАГЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


