
      
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Вісімдесят дев’ятої сесії 

 

25.06.2020 р.                                      Летичів                                           №     

   

 

Про розподіл коштів  

освітньої субвенції з  

державного бюджету  

місцевому бюджету 

 з 01.07.2020 року 

 

     Відповідно  до   ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України,  рішення 86 сесії 

селищної ради  № 82 від 26.05.2020 року «Про надання фінансової автономії»,  

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.Здійснити розподіл   обсягу освітньої субвенції  з державного бюджету 

місцевим бюджетам   з 01.07.2020 року між головними розпорядниками коштів 

селищного бюджету в сумі 19363652,17  гривень.: 

          - відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради -  

5296425,46  гривень, 

          - Летичівською селищною радою -  14067226,71 гривень, в тому числі:  

-   по КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))»- 8619175,28 гривень, відповідальний виконавець за бюджетною 

програмою Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області), 

-   по КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))»- 3721066,04 гривень  відповідальний виконавець за бюджетною 

програмою Летичівський ліцей №2 Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області), 

-   по КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))»- 1726985,39 гривень відповідальний виконавець за бюджетною 

програмою Летичівський ліцей №3 Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області). 

 

 



        2. Здійснити розподіл  залишку коштів  освітньої субвенції  з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2020 року по 

загальному фонду  між головними розпорядниками коштів селищного бюджету 

в сумі 250965,72 гривень: 

          - відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради -  

91857,31  гривень, 

          - Летичівською селищною радою -  159108,41 гривень, в тому числі:  

-   по КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))»- 88207,64 гривень, відповідальний виконавець за бюджетною 

програмою Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області), 

-   по КПКВК 0121020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))»- 47596,57 гривень  відповідальний виконавець за бюджетною 

програмою Летичівський ліцей №2 Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області), 

-   по КПКВК 0131020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами))»- 23304,20 гривень відповідальний виконавець за бюджетною 

програмою Летичівський ліцей №3 Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області). 

         2.Виконання даного ріщення 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 (голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

         Селищний голова                                                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ          


