
         

 
 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

 

   «24»  лютого 2021 року                                                    3 сесія 8  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 135 
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 коштів, що утворився станом на початок 

року по загальному фонду, збільшити видатки: 

 

1.1.1 Літинській селищній раді: 

1.1.1.1  на виконання Програми соціальної підтримки жителів Літинської 

селищної територіальної громади по КПК 0113242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту та соціального забезпечення» на суму 100000 грн.; 

1.1.1.2  з метою забезпечення співфінансування  капітального ремонту доріг 

комунальної форми власності на виконання Програми соціально-економічного 

розвитку Літинської селищної територіальної громади по КПК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» спеціального фонду на суму 1576691 грн., 

джерелом яких є кошти, що передаються із загального до спеціального фонду 

(бюджету розвитку); 

1.1.1.3  з метою завершення робіт з реконструкції водогону по вул. Героїв 

Чорнобиля на виконання Програми соціально-економічного розвитку Літинської 

селищної територіальної громади по КПК 0117330 «Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності» спеціального фонду на суму 400000 грн., джерелом яких є 

кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку); 



1.1.1.4  з метою придбання службового автомобіля на виконання Програми 

соціально-економічного розвитку Літинської селищної територіальної громади по 

КПК 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»  спеціального фонду на суму 

650 000 грн., джерелом яких є кошти, що передаються із загального до 

спеціального фонду (бюджету розвитку); 

 

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 230868 грн. на проведення поточних видатків; 

 

1.1.2.2 на виконання програми «Робота з обдарованою молоддю на 2021-

2025 роки»по КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» на суму 35600 грн.; 

 

1.1.2.3  по КПК 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами» на суму 5900 грн. на проведення поточних видатків; 

 

1.1.2.4 по КПК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на суму 2500 грн. 

на проведення поточних видатків. 

 

1.2 За рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, 

що утворився станом на початок року по загальному фонду, збільшити видатки 

відділу освіти, культури, молоді та спорту по КПК 0611061 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» загального фонду на 

суму 200000 грн. на здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної 

безпеки, та спеціального фонду на суму 410000 грн. на оснащення закладів 

навчальними комп’ютерними комплексами, джерелом яких є кошти, що 

передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку). 

 

1.3 За рахунок вільного залишку коштів, що утворився станом на початок 

року по спеціальному фонду, збільшити видатки Літинській селищній раді: 

1.3.1  з метою забезпечення співфінансування  капітального ремонту доріг 

комунальної форми власності на виконання Програми соціально-економічного 

розвитку Літинської селищної територіальної громади по КПК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» спеціального фонду на суму 339965 грн. – за 

рахунок коштів бюджету розвитку; 

1.3.2  з метою забезпечення співфінансування  капітального ремонту доріг 

комунальної форми власності на виконання Програми соціально-економічного 

розвитку Літинської селищної територіальної громади по КПК 0117691 

«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади …» спеціального фонду на суму 156564 грн. – за 

рахунок коштів цільового фонду; 

1.3.3 на виготовлення (коригування) проектно-кошторисних документацій 

та проведення їх експертиз на виконання Програми соціально-економічного 



розвитку Літинської селищної територіальної громади на загальну суму 236000 

грн., в тому числі по КПК 0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» 

суму 60000 грн., КПК 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту» на суму 67000 грн.,  КПК 0117330 «Будівництво інших 

об’єктів комунальної власності» на суму 75500 грн.,  КПК 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» на суму 33500 грн. -  за рахунок коштів бюджету розвитку. 

 

1.4  Відповідно до укладених договорів від 23 грудня 2020 року № 4, 5 між 

Літинською селищною радою і Іванівською сільською радою  про передачу 

міжбюджетного трансферту збільшити доходи  по коду 41053300 «Субвенція з 

місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування» на суму 85475 

грн. та збільшити видатки: 

1.4.1 селищній раді по КПК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» на суму 34750 грн.  на виконання Програми розвитку архівної справи 

Літинської селищної територіальної громади на утримання КУ «Літинський 

трудовий архів» Літинської селищної ради; 

1.4.2 відділу освіти, культури, молоді та спорту по КПК 0611070 «Надання 

позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» на суму 50725 грн. на проведення гурткової роботи  Літинським 

центром дитячої та юнацької творчості.  

 

1.5  Відповідно до укладеного договору від 16 лютого 2021 року  № 8 між 

Літинською селищною радою і Якушинецькою сільською радою  про передачу 

міжбюджетного трансферту збільшити доходи  по коду 41053900 «Інші субвенції 

з місцевого бюджету» на суму 54860 грн. та збільшити видатки: 

1.5.1 селищній раді по КПК 0112111 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» на суму 10 000 грн. на виконання Програми збереження здоров’я 

жителів Літинської селищної територіальної громади  на забезпечення пільговими 

рецептами жителів Якушинецької територіальної громади; 

1.5.2 відділу освіти, культури, молоді та спорту по КПК 0611080 «Надання 

спеціальної освіти мистецькими школами» на суму 44860 грн. на утримання  КУ 

«Літинська музична школа». 

 

1.6 Залишки коштів минулих років в сумі 667,87 грн., що утворилися  на 

початок року на рахунку спеціального фонду (UA348201720000324121111002852) 

та втратили своє цільове призначення, перерахувати на доходи загального фонду 

по коду надходжень 24060300 «Інші надходження». 

 

1.7  Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 3036691 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).  

Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 3036691 грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду). 

 



 1.8  Затвердити зміни до рішення, внесені рішеннями виконавчого комітету 

селищної ради: 

-  від 20 січня 2021 року № 2 в частині приведення доходів у відповідність 

до Бюджетної класифікації; 

- від 17 лютого 2021 року № 27 в частині збільшення видатків по КПК 

0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» на 

суму 19971  грн. за рахунок зменшення видатків по КПК 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» на аналогічну суму.  

 

2. Внести зміни до додатків 1-6 рішення відповідно до додатків 1-6 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  1-6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


