
      
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Восьмої сесії 

 

----.03.2021 р.                                      Летичів                                           №     

   

 

Про внесення змін до рішення третьої сесії 

№ 49 від 24.12.2020 року «Про  розподіл 

коштів освітньої субвенції   з державного  

бюджету місцевому  бюджету на 2021 рік» 

 

             Відповідно  до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України,  керуючись 

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

в Україні”, сесія селищної ради 

 

                                         В И Р І Ш И Л А :   
 

 

           1. Внести зміни до пункту 1 рішення третьої сесії селищної ради № 49 

від 24.12.2020 року «Про розподіл коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевому бюджету на 2021 рік» та викласти в наступній редакції: 

          «Здійснити в 2021 році розподіл обсягу освітньої  субвенції  з 

державного бюджету місцевому бюджету між розпорядниками коштів в сумі 

53414800 грн., а саме:    

- Відділ освіти молоді та спорту Летичівської селищної ради – 14433329 грн. 

(КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти»), 

- Летичівська селищна рада - 2258345  гривень (КПКВК 0141031 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»), 

-  Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області – 20422871 гривень (КПКВК 0111031 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»),  

-   Летичівський ліцей №2 Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області – 11742618 гривень (КПКВК 0121031 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»), 

Автор проєкту: 

Начальник відділу фінансів 

селищної ради  Смаглюк Л.Д. 



-   Летичівський ліцей №3 Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області – 4557637 гривень (КПКВК 0131031 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».» 

 

         2.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради . 

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

– економічного розвитку,  житлово – комунального господарства, 

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

та сфери послуг. 

 

 

         Селищний голова                                                         Ігор ТИСЯЧНИЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


