
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Чотирнадцятої сесії 

 

06.09.2021 р.                                      Летичів                                                №  17    

     

Про внесення змін до  

бюджету Летичівської селищної 

територіальної громади 

 на 2021 рік 

Відповідно дл постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 

року № 822-р «Деякі питання  розподілу у 2021 році субвенціїз державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – 

економічного розвитку окремих територій», Розпорядження Хмельницької 

ОДА від 26.08.2021 року № 677/2021-р «Про розподіл обсягу субвенції на 

2021 рік», ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України,     керуючись пунктом 

23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни до рішення сесії  селищної ради від 24 грудня 2020 року 

№ 51 «Про селищний бюджет територіальної громади Летичівської селищної 

ради на 2021 рік» зі змінами внесеними  13 липня  2021 року № 32 «Про 

внесення змін до   бюджету Летичівської селищної територіальної громади    

на 2021 рік» такі зміни: 

1.1.В пункті 1 абзаца 1 цифри «174548316», «170020318», «4527998» 

замінити відповідно на цифри «177752833», «173189835», «4562998» 

(додаток 1), 

1.2. В пункті 1  абзаца 2  цифри «178571887», «165607684», «12964203» 

замінити відповідно на цифри «181776404», «167740686», «14035718» 

(додаток 3). 

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

спеціального фонду на суму 1036515 гривень і викласти в наступній  

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

9236734 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 «13245924» замінити на 

«15264711» і викласти в наступній редакції: 

- затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 15264711 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

2.Збільшити обсяг доходної частини загального фонду селищного 

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

на суму 247070 грн. та збільшити обсяг планових асигнувань видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету по  головному розпоряднику 

коштів селищного бюджету – Летичівській селищній раді за КПКВК 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 

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

191900 грн. та за  КПКВК 0120180 «Інша діяльність в сфері державного 

управління»   - 55170 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 45220 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 9950 грн.).  

Збільшити обсяг  доходної частини  спеціального фонду по КДК 

41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 35000 грн. та 

збільшити обсяг планових асигнувань видаткової частини спеціального 

фонду селищного бюджету по   головному розпоряднику коштів селищного 

бюджету – Летичівській селищній раді за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 35000 грн. 

3.Збільшити обсяг дохлдної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41034500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» на суму 250000 грн. та збільшити обсяг 

планових асигнувань видаткової частини спеціального фонду  селищного 

бюджету по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – 

Летичівській селищній раді за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів 

щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 250000 грн. для придбання 

та встановлення  елементів дитячого майданчика на території Летичівської 

селищної ради. 

Встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

250000 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів 

субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій із загального 

фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального фонду. 

4.Збільшити обсяг доходної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

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


підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1005217 грн. та 

збільшити обсяг планових асигнувань видаткової частини спеціального 

фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  за КПКВК 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 1005217 грн. 

Встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

1005217 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів 

субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету із загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку 

спеціального фонду. 

5.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» - 547110 грн. і збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду на суму 352000 грн. по КПКВК 0116020 

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»  КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 90000 грн.,  КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» - 60000 грн., КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 90000 грн., КПКВК 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії»- 105000 грн., КПКВК 0118120 «Заходи з організації 

рятування на водах» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1000 грн., КПКВК 

0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» - 6000 грн. та  збільшити обсяг асигнувань 

спеціального  фонду селищного бюджету  по КПКВК 0117310 «Будівництво 

об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об`єктів» - 160000 грн., КПКВК 0119770 

«Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» - 110 грн.  Збільшити обсяг 

асигнувань   по головному розпоряднику – відділу освіти, молоді та спорту 



Летичівської селищної ради, а саме   загального фонду  за КПКВК 0631021 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 15000 грн. та   

спеціального фонду за КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та 

закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 20000 грн. 

6.Зменшити обсяг асигнувань загального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму  

447000 грн. за КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських 

робіт» - 49000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 40000 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 9000 грн.), КПКВК 0113033 «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян» КЕКВ 2610  Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 20000 грн., КПКВК 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 378000 грн. та збільщити обсяг планових призначень загального фонду по 

головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді – 

398000 грн. за КПКВК 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 20000 грн., КПКВК 0116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 

378000 грн. і спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних 

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

КПКВК КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 

3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 49000 грн. 

7.Здійснити перерозподіл обсягу планових асигнувань загального 

фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді : 

- по КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» зменшити обсяг асигнувань по 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 25015 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 25015 грн., 

- КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» зменшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 3000 грн., збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 3000 грн. 

 8.Здійснити перерозподіл обсягу планових асигнувань по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради: 

-  по КПКВК 0641010 «Надання дошкільної освіти»   зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 100000 



грн. і збільшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 82000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 

18000 грн., 

- по КПКВК 0621010 «Надання дошкільної освіти»   зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 104900 

грн. і збільшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 104900 грн., 

- по КПКВК 0621010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» 3597 грн. та збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання  та 

інвентар» - 3597 грн., 

- зменшити обсяг планових асишнувань загального фонду по КПКВК 

0113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми `Молодь України» КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» - 50000 грн. та збільшити обсяг асигнувань загального фонду по 

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 50000 грн.  

- по КПКВК 0651010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

планових асигнувань загального фонду по КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 38183,70 грн. та збільшити обсяг асигнувань загального фонду 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 22485,70 грн. і обсяг 

асигнувань спеціального фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 15698 грн. 

9.Зменшити обсяг планових призначень загального фонду по 

головному розпоряднтку бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 45000 грн. за 

КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2500 грн., КЕКВ  2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 42500 грн. та збільшити обсяг 

планових призначень спеціального фонду за КПКВК 1014082 «Інші заходи в 

галузі культури і мистецтва» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 45000 грн. 

10.Зменшити обсяг планових призначень загального фонду по 

головному розпоряднтку бюджетних коштів –Летичівської селищної ради на 

суму 38600 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» - 

38600 грн. та збільшити обсяг планових призначень спеціального фонду 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 3110 



«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 38600 

грн. 

11.Здійснити перерозподіл обсягу планових асигнувань загального 

фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  та зменшити планові 

призначення по 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» - 

1089,47 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» - 

2995,99 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» - 1094,54 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» - 3009,41 грн. і збільшити планові призначення по 

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» - 1511,62 грн., КПКВК 

0613182 «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» - 2573,84 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» - 1518,39 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» - 2585,56 грн. 

 12.Внести зміни до додатку 6 даного рішення та зменшити обсяг 

призначень, що планувався на експертизу проектно – кошторисної 

документації на  «Капітальний ремонт дорожного покриття  по 

вул.Центральній (від ПК 0+00 до ПК 0+50) с.Новокостянтинів  

Хмельницького району Хмельницької області»  - 1760 грн. і  капітальний 

ремонт дорожнього покриття частини вулиці Чорновола ( від 

вул.Коцюбинського до вул.Комарова) в смт.Летичів Хмельницького району 

Хмельницької області – 11000 грн. та збільшити обсяг планових призначень 



на виготовлення проектно - кошторисної документації «Капітальний ремонт 

дорожного покриття  по вул.Центральній (від ПК 0+00 до  ПК 0+50) 

с.Новокостянтинів  Хмельницького району Хмельницької області» – 1760 

грн. і проведення технічного та авторського нагляду проєкту «Капітальний 

ремонт дорожного покриття  по вул.Центральній (від ПК 0+00 до  ПК 0+50) 

с.Новокостянтинів  Хмельницького району Хмельницької області» - 11000 

грн. 

  13.Затвердити висновок  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 № 7 від 

16.08.2021 року. 

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

пункту 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12    цього рішення додатки  1,2,3,4,5,6,7  

внесеними  13 липня  2021 року № 32 «Про внесення змін до   бюджету 

Летичівської селищної територіальної громади  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. 

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

частиною.  

 16.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

 17.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально 

– економічного розвитку, житлово – комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг . 

 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

                               до  рішення сесії селищної ради від 06.09.2021 р. 

«Про внесення змін до   бюджету   Летичівської селищної                               

територіальної громади  на 2021 рік» 

 

         Внесення змін до   бюджету селищної територіальної громади  на 

2021 рік обумовлено: 

1.Збільшенням обсягу доходної частини загального фонду селищного 

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

на суму 247070 грн. та збільшенням обсяг планових асигнувань видаткової 

частини загального фонду селищного бюджету по  головному розпоряднику 

коштів селищного бюджету – Летичівській селищній раді за КПКВК 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 

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

191900 грн. на виконання заходів програми розвитку КНП "Летичівська 

багатопрофільна лікарня Летичівської селищної ради"  на 2021 рік (для 

оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 100000 грн., для проведення  

вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій – 49800 грн., для 

проведення  повірки засобів  вимірювальної техніки та медичного 

обладнання – 42100 грн.) та за  КПКВК 0120180 «Інша діяльність в сфері 

державного управління»   - 55170 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 45220 

грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 9950 грн.). Збільшенням 

обсягу доходної частини  спеціального фонду по КДК 41053900 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету» на суму 35000 грн. та збільшенням обсяг 

планових асигнувань видаткової частини спеціального фонду селищного 

бюджету по   головному розпоряднику коштів селищного бюджету – 

Летичівській селищній раді за КПКВК 0112010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 3210 «Капітальні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  - 35000 грн. на 

виконання заходів програми розвитку КНП "Летичівська багатопрофільна 

лікарня Летичівської селищної ради"  на 2021 рік для придбання двох 

ноутбуків. 

2.Збільшенням обсягу доходної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41034500 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» на суму 250000 грн. та збільшенням обсягу 

планових асигнувань видаткової частини спеціального фонду  селищного 

бюджету по головному розпоряднику коштів селищного бюджету – 

Летичівській селищній раді за КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів 

щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 250000 грн. для придбання 

та встановлення  елементів дитячого майданчика на території Летичівської 

селищної ради. 

Встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

250000 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів 



субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій із загального 

фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку спеціального фонду. 

3.Збільшенням обсягу доходної частини загального фонду селищного 

бюджету в 2021 році по КДК 41050900 «Субвенція з місцевого бюджету на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1005217 грн. та 

збільшенням обсягу планових асигнувань видаткової частини спеціального 

фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді  за КПКВК 0116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» КЕКВ 3122 

«Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» на суму 1005217 грн. 

для придбання житла. 

Встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 

1005217 гривень, джерелом покриття якого визначити   передачу  коштів 

субвенцію з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету із загального фонду селищного бюджету до бюджету  розвитку 

спеціального фонду. 

4.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» - 547110 грн. і збільшити обсяг 

асигнувань загального фонду на суму 352000 грн. по КПКВК 0116020 

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»  КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» - 90000 грн. на виконання заходів програми  розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства "Злагода" Летичівської 

селищної ради на 2021 рік для проведення поточного ремонту артезіанської 

свердловини, її гідродинамічне очищення та відновлення дебіту води в с. 

Грушківці,  КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

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

60000 грн. на виконання заходів програми фінансування заходів 

державного,обласного, місцевого  значення  у Летичівській селищній раді на 



2021-2022 роки, 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 2273 «Оплата електроенергії» - 90000 грн., КПКВК 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії»- 105000 грн., КПКВК 0118120 «Заходи з організації 

рятування на водах» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1000 грн., КПКВК 

0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» - 6000 грн. та  збільшити обсяг асигнувань 

спеціального  фонду селищного бюджету  по КПКВК 0117310 «Будівництво 

об`єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3122 «Капітальне 

будівництво (придбання) інших об`єктів» - 160000 грн. для нового 

будівництва мережі водопостачання  по вул.Центральна, вул.Набережна в 

с.Суслівці Летичівського району, Хмельницької області, КПКВК 0119770 

«Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» - 110 грн. 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». Збільшити обсяг асигнувань   по головному 

розпоряднику – відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради, 

а саме   загального фонду  за КПКВК 0631021 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 15000 грн. для придбання 2-х вікон в 

Летичівський ліцей № 3 та   спеціального фонду за КПКВК 0617321 

«Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об`єктів» - 20000 грн. для оплати експертизи проектно – кошторисної 

документації до проєкту «Капітальний ремонт двоповерхової будівлі ЗДО 

центру розвитку дитини «Калинонька» по вул.Героїв Крут, буд.5 в 

смт.Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області. 

6.Зменшити обсяг асигнувань загального фонду по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді на суму  

447000 грн. за КПКВК 0113210 «Організація та проведення громадських 

робіт» - 49000 грн. (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 40000 грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 9000 грн.), КПКВК 0113033 «Компенсаційні 

виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян» КЕКВ 2610  Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» - 20000 грн., КПКВК 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

- 378000 грн. та збільщити обсяг планових призначень загального фонду по 



головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській селищній раді – 

398000 грн. за КПКВК 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 20000 грн. на виконання заходів програми 

забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають  

соціальні послуги  громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги на 2021 рік", КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 378000 грн.(для 

оплати послуг по очищенню та підмітанню вулиць та тротуарів, косінню 

трави, вивезенню сміття, обрізці дерев та транспортних послугах) і 

спеціального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради за КПКВК КПКВК 

0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об`єктів» - 49000 грн. для виготовлення 

проектно – кошторисної документації до проєкту «Капітальний ремонт 

двоповерхової будівлі ЗДО центру розвитку дитини «Калинонька» по 

вул.Героїв Крут, буд.5 в смт.Летичів, Хмельницького району, Хмельницької 

області. 

7.Здійснити перерозподіл обсягу планових асигнувань загального 

фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – Летичівській 

селищній раді : 

- по КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» зменшити обсяг асигнувань по 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 25015 грн. та збільшити обсяг 

асигнувань по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 25015 грн., 

- КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» зменшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» - 3000 грн., збільшити обсяг асигнувань по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 3000 грн. 

 8.Здійснити перерозподіл обсягу планових асигнувань по головному 

розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради: 

-  по КПКВК 0641010 «Надання дошкільної освіти»   зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 100000 

грн. і збільшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» - 82000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»- 

18000 грн., 

- по КПКВК 0621010 «Надання дошкільної освіти»   зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 104900 

грн. і збільшити обсяг асигнувань загального фонду по КЕКВ 2240 «Оплата 



послуг (крім комунальних)» - 104900 грн. для оплати послуг по монтажних 

роботах  по системі протипожежного захисту в приміщенні Летичівського 

ДНЗ № 2 «Веселка», 

- по КПКВК 0621010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

асигнувань загального фонду по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг» 3597 грн. та збільшити обсяг асигнувань 

загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання  та 

інвентар» - 3597 грн. для придбання м’ясорубки та блендера, 

- зменшити обсяг планових асишнувань загального фонду по КПКВК 

0113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 

цільової соціальної програми `Молодь України» КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» - 50000 грн. та збільшити обсяг асигнувань загального фонду по 

КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 50000 грн. для придбання будівельних 

матеріалів,  

- по КПКВК 0651010 «Надання дошкільної освіти» зменшити обсяг 

планових асигнувань загального фонду по КЕКВ 2230 «Продукти 

харчування» - 38183,70 грн. та збільшити обсяг асигнувань загального фонду 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 22485,70 грн. і обсяг 

асигнувань спеціального фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» - 15698 грн. для придбання 

холодильника та пральної машинки. 

9.Зменшити обсяг планових призначень загального фонду по 

головному розпоряднтку бюджетних коштів – відділу культури, 

національностей та релігій Летичівської селищної ради на суму 45000 грн. за 

КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2500 грн., КЕКВ  2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 42500 грн. та збільшити обсяг 

планових призначень спеціального фонду за КПКВК 1014082 «Інші заходи в 

галузі культури і мистецтва» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 45000 грн. для придбання мікшерного 

пульта і підсилювача. 

10.Зменшити обсяг планових призначень загального фонду по 

головному розпоряднтку бюджетних коштів –Летичівської селищної ради на 

суму 38600 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» - 

38600 грн. та збільшити обсяг планових призначень спеціального фонду 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 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 38600 

грн. 



11.Здійснити перерозподіл обсягу планових асигнувань загального 

фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  та зменшити планові 

призначення по 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» - 

1089,47 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» - 

2995,99 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» - 1094,54 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» - 3009,41 грн. і збільшити планові призначення по 

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» - 1511,62 грн., КПКВК 

0613182 «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» - 2573,84 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» - 1518,39 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» - 2585,56 грн. 

 12.Внести зміни до додатку 6 даного рішення та зменшити обсяг 

призначень, що планувався на експертизу проектно – кошторисної 

документації на  «Капітальний ремонт дорожного покриття  по 

вул.Центральній (від ПК 0+00 до ПК 0+50) с.Новокостянтинів  

Хмельницького району Хмельницької області»  - 1760 грн. і  капітальний 

ремонт дорожнього покриття частини вулиці Чорновола ( від 

вул.Коцюбинського до вул.Комарова) в смт.Летичів Хмельницького району 

Хмельницької області – 11000 грн. та збільшити обсяг планових призначень 

на виготовлення проектно - кошторисної документації «Капітальний ремонт 

дорожного покриття  по вул.Центральній (від ПК 0+00 до  ПК 0+50) 



с.Новокостянтинів  Хмельницького району Хмельницької області» – 1760 

грн. і проведення технічного та авторського нагляду проєкту «Капітальний 

ремонт дорожного покриття  по вул.Центральній (від ПК 0+00 до  ПК 0+50) 

с.Новокостянтинів  Хмельницького району Хмельницької області» - 11000 

грн. 

 

 

 

 Начальник відділу фінансів                                            Людмила СМАГЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


