
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять третьої  сесії 

 

31.07.2017 р.                                      Летичів                                            №  10 

 
 

Про затвердження звіту відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної 

ради по розподілу коштів державної 

субвенції на придбання обладнання для 

шкільних кабінетів. 

 

 

     Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

       1.  Затвердити  звіт  відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради по розподілу коштів державної субвенції на придбання обладнання  

для шкільних кабінетів (Звіт додається). 

       2. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради Хмельовській Л.П. після проведення 

тендеру по закупівлі кабінетів навчальних в сумі 3800000 грн. та меблів для 

оснащення навчальних кабінетів в сумі 830800 грн. інформацію викласти на 

сайт Летичівської селищної ради. 

       3. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради  Маринюка М.В. 

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та управління 

комунальною власністю (Самолюк М.М.). 

 

 

 

 

         Селищний голова                                                                   І.Тисячний 

 

 



 

Звіт  

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  

по розподілу коштів державної субвенції на придбання обладнання  

для шкільних кабінетів 

 

              18 травня 2017 року було внесено на електроний майданчик по 

державних закупівлях тендерну документацію з публікацією англійською 

мовою 17.06.2017 року зареєструвались два учасника, документи надав тільки 

один учасник тендеру, тому 25 .06.2017 було об’явлено другий тендер, який 

розбито на два лоти. 14.07.2017 року буде проведено тендер по використанню 

кошторисної державної субвенції в сумі 4630800 грн. двома лотами: 

  

1 лот. Кабінети навчальні в сумі 3800000 грн. 

№ з/п Назва обладнання 
Кіль-кість 

 
Адреса 

Летичівський навчально-виховний 

комплекс №1 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів –

ліцей»Летичівської селищної ради 

Хмельницької обл 

Кабінет фізики 

Кабінет хімії 

Кабінет біології 

Кабінет географії 

Лінгафоний кабінет 

1 

1 

1 

1 

1 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, смт. 

Летичів пров. Шкільний 5 

Летичівський навчально-виховний 

комплекс №2 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів –

гімназія»Летичівської селищної ради 

Хмельницької обл 

Кабінет фізики 

Кабінет хімії 

Кабінет біології 

Лінгафоний кабінет 

Компютерний клас 10 шт 

1 

1 

1 

1 

1 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, смт. 

Летичів вул..І.Огієнка1/1 

Летичівський навчально-виховний 

комплекс №3 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів –дошкільний 

навчальний заклад» Летичівської 

селищної ради Хмельницької обл 

Кабінет фізики 

Кабінет природничо-

математичних наук 

Компютерний клас 6 шт 

Інтерактивний комплекс 

1 

1 

 

1 

1 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, смт. 

Летичів вул.Горбатюка 2 

Голенищівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені 

А.Д.Локазюка 

Кабінет природничо-

математичних наук 

Компютерний клас 5 шт 

Інтерактивний комплекс 

Кабінет географії 

 

1 

1 

1 

1 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, с. 

Голенищево вул.Центральна 

2 

Новокостянтинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Кабінет природничо-

математичних наук 

Інтерактивний комплекс 

 

 

1 

 

2 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, с. 

Новокостянтинів 

вул.Центральна 10 

Сусловецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  

Кабінет природничо-

математичних наук 

Інтерактивний комплекс 

 

 

1 

 

2 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, с. 

Сусливці вул.Молодіжна 1 

Греченецька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Компютерний клас 5 шт 

Інтерактивний комплекс 

 

 

1 

1 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, с. 

Греченці вул.Шкільна 5 

Вербецька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів 

Компютерний клас 5 шт 

Інтерактивний комплекс 

 

 

1 

1 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, с. 

Вербка вул.Центральна 5 

 

 

 

2 лот. Меблі для оснащення навчальних кабінетів в сумі 830800 грн. 



№ з/п Назва обладнання 
Кіль-кість 

 
Адреса 

Летичівський навчально-виховний комплекс 

№1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

ліцей»Летичівської селищної ради 

Хмельницької обл 

Кабінет фізики 

Кабінет хімії 

Кабінет біології 

Кабінет географії 

 

1 

1 

1 

1 

 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, смт. 

Летичів пров. Шкільний 5 

Летичівський навчально-виховний комплекс 

№2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

гімназія»Летичівської селищної ради 

Хмельницької обл 

Кабінет фізики 

Кабінет хімії 

Кабінет біології 

 

1 

1 

1 

 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, смт. 

Летичів вул..І.Огієнка1/1 

Летичівський навчально-виховний комплекс 

№3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад» Летичівської 

селищної ради Хмельницької обл 

Кабінет фізики 

Кабінет природничо-

математичних наук 

 

1 

1 

 

 

 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, смт. 

Летичів вул.Горбатюка 2 

Голенищівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені А.Д.Локазюка 

Кабінет природничо-

математичних наук 

Кабінет географії 

 

1 

1 

 

 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, с. 

Голенищево вул.Центральна 

2 

Новокостянтинівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  

Кабінет природничо-

математичних наук 

 

1 

 

 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, с. 

Новокостянтинів 

вул.Центральна 10 

Сусловецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

Кабінет природничо-

математичних наук 

 

 

1 

 

 

Хмельницька обл., 

Летичівський район, с. 

Сусливці вул.Молодіжна 1 

 

 

 

Начальник відділу  освіти, молоді та спорту  

Летичівської селищної ради                                                              Маринюк М.В. 

 

 

 


