
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сімдесят другої сесії 

23.07.2019 р.                                Летичів                                                № 63 

 

Про надання фінансової автономії  

закладам освіти  

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», закону України «Про освіту», Постанови  Кабінету Міністрів 

України від 19.06.2019 р. №532 «Про затвердження Положення про освітній 

округ і опорний заклад освіти», Статуту Летичівського ліцею. №1 

Летичівської селищної ради, , селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. З метою забезпечення ефективного управління закладами загальної 

середньої освіти, що сприятиме розвитку їх інституційній спроможності 

надати фінансову самостійність Летичівському ліцею №1 Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області з 01.10.2019 

року. 

1.1. Відділу фінансів визначити розпорядником коштів третього рівня 

селищного бюджету на 2019 рік Летичівський ліцей №1 Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області (до 01.10.2019 

року). 

Головним розпорядником коштів по даній бюджетній програмі на 2019 

рік визначити Летичівську селищну раду. 

1.2. Відділу фінансів, відділу освіти, молоді і спорту та відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності Летичівської селищної ради 

внести відповідні зміни до селищного бюджету на 2019 рік, в частині 

розподілу обсягів видатків з 01.09.2019 року по ТПКВК 1020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам ( в т.ч. 

школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами до (01.10.2019 р.) 



1.3. Відділу освіти, молоді і спорту провести відповідну оптимізацію 

штатної чисельності і скорочення обсягу видатків по централізованій 

бухгалтерії на 2019 рік (до 1.10.2019 р.). 

1.4.  Відділу освіти, молоді і спорту спільно з відділом бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності Летичівської селищної ради провести 

інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей і підготувати  розподільчий 

баланс (до 1.10.2019 р.). 

1.5. Відділу освіти, молоді і спорту та відділу бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності Летичівської селищної ради  внести відповідні зміни 

до мережі розпорядників коштів селищного бюджету на 2019 рік (до 

1.09.2019 р.). 

1.6. З метою забезпечення ведення самостійного бухгалтерського 

обліку директору Летичівського ліцею № Летичівської селищної ради внести 

відповідні зміни до колективного договору, штатного розпису закладу 

загальної середньої освіти на 2019 рік, підготувати відповідні накази щодо 

організації ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, відкриття 

рахунків для операцій з коштами, тощо (до 1.10.2019 р.). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань фінансів, економіки, торгівлі та інвестицій Летичівської 

селищної ради Гущака В.М., постійну комісію з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту (голова комісії                    

Варченко М.Л.). та постійну комісію селищної ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

Самолюк М.М.). 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                               О. Попова    

 

 

 


