
         

 
 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

 

   «09» квітня 2021 року                                                     5 сесія 8  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 219 
Про внесення змін до рішення  2 сесії селищної ради 

8 скликання від  23.12.2020 р. №  44 

«Про бюджет Літинської селищної територіальної громади на 2021 рік»  

 

Відповідно до ст. ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

керуючись п. 23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 2 сесії селищної ради 8 скликання від 23.12.2020  

№ 44 «Про бюджет Літинської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

(далі – рішення): 

 

1.1 За рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду на початок бюджетного року, збільшити видатки  

1.1.1Літинській селищній раді: 

1.1.1.1 на виконання Програми збереження здоров’я жителів Літинської 

селищної територіальної громади на 2021 рік (зі змінами) по КПК 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» спеціального фонду на суму 

260000 грн., джерелом яких є кошти, що передаються із загального до 

спеціального фонду (бюджету розвитку), для придбання кисневих концентраторів 

в кількості 10 штук; 

1.1.1.2 на виконання Програми військово-професійного орієнтування 

молоді, рекламування та пропаганди військової служби в Збройних Силах 

України на 2021 рік на території Літинської селищної територіальної громади по 

КПК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» загального 

фонду на суму 50000 грн.; 

1.1.1.3 на виконання Програми збереження здоров’я жителів Літинської 

селищної територіальної громади на 2021 рік (зі змінами) по КПК 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» загального фонду на суму 260000 грн.; 

1.1.1.4 на виконання Програми відшкодування коштів за надання пільг з 

послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 



автомобільним транспортом на приміських маршрутах Літинської селищної 

територіальної громади на 2021-2023 роки по КПК 0113032 «Надання пільг 

окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» на суму 12000 грн. 

 

1.1.2  Відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради: 

1.1.2.1 по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» на суму 45959 грн. на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв; 

1.1.2.2 на виконання  Програми військово-професійного орієнтування 

молоді, рекламування та пропаганди військової служби в Збройних Силах 

України на 2021 рік на території Літинської селищної територіальної громади по 

КПК  0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на суму 15000 грн.; 

 

1.1.3 Фінансовому відділу Літинської селищної ради: 

1.1.3.1 на виконання Програми соціальної підтримки жителів Літинської 

селищної територіальної громади на 2021-2023 роки, відповідно до укладеного 

договору про передачу міжбюджетного трансферту від .04.2021 р. № 01-2021 

передбачити субвенцію Вінницькому районному бюджету та збільшити видатки 

по КПК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» загального фонду на суму 

46000 грн.; 

1.1.3.2 на виконання Регіональної комплексної програми інвестування 

житлового будівництва у Вінницькій області «Власний дім» на 2017-2021 роки, 

відповідно до укладеного договору про передачу міжбюджетного трансферту від 

.04.2021 р. № 02-2021 передбачити субвенцію Вінницькому обласному бюджету 

та збільшити видатки по КПК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

загального фонду на суму 200000 грн.; 

1.1.3.3 на виконання  Програми військово-професійного орієнтування 

молоді, рекламування та пропаганди військової служби в Збройних Силах 

України на 2021 рік на території Літинської селищної територіальної громади 

відповідно до укладеного договору про передачу міжбюджетного трансферту від 

.04.2021 р. № 03-2021 збільшити видатки по КПК 3719800 «Субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів» на суму 14000 грн. для Літинського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки.              

 

1.2 Враховуючи клопотання відділу освіти, культури молоді та спорту 

Літинської селищної ради здійснити перерозподіл кошторисних призначень: 

1.2.1 збільшити видатки по КПК 0611141 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти» на суму 46200 грн. загального фонду за рахунок 

зменшення видатків по  КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти»» на аналогічну суму; 

1.2.2 по КПК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти» збільшити видатки на оплату комунальних послуг на суму 

3750 грн. за рахунок зменшення інших поточних видатків; 

1.2.3 по КПК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» збільшити видатки 

на оплату поточних видатків на суму 7000 грн. за рахунок зменшення видатків на 

оплату комунальних послуг. 

 



 

1.3 Відповідно до договору про передачу дотації від 07.04.2021 між 

Вінницькою районною радою і Літинською селищною радою збільшити доходи 

по коду 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету»  на суму 260000 грн. та 

збільшити видати Літинській селищній раді по КПК 0112010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога» загального фонду на аналогічну суму для оплати 

комунальних послуг та енергоносіїв. 

 

1.4 Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 260000 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).  

Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 260000 грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду). 

 

2. Внести зміни до додатків 1-4, 6 рішення відповідно до додатків 1-5 до 

цього рішення. 

3. Фінансовому відділу Літинської селищної ради (Афанасьєва Л.В.) внести 

дані зміни до розпису бюджету територіальної громади на 2021 рік. 

4. Додатки  1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Твердий В.М.) 

 

 

 

 

Селищний голова        Анатолій БИЧОК 

 

 

 
Погоджено_______________Л.Афанасьєва 

       І.Ткачук 

 

 

 

 

 

 

 


