
      
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто першої сесії 

 

30.07.2020 р.                                      Летичів                                           №      

   

 

Про надання  

фінансової автономії 

 

     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. З метою забезпечення ефективного управління закладами дошкільної 

освіти, надати фінансову самостійність Летичівському центру розвитку  дитини 

«Калинонька» та  Летичівському ясла – садку № 4 «Дзвіночок» з  01.08.2020 

року. 

         1.1.Відділу фінансів визначити  розпорядником коштів третього рівня 

селищного бюджету на 2020 рік Летичівський центр розвитку дитини 

«Калинонька» та Летичівський ясла – садок № 4 «Дзвіночок» (до 01.08.2020 

року). Головним розпорядником по даній бюджетній програмі  на 2020 рік 

визначити Летичівську селищну раду. 

         1.2. Відділу фінансів Летичівської селищної ради, відділу освіти, молоді і 

спорту Летичівської селищної ради та відділу бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності Летичівської селищної ради  внести відповідні зміни до 

селищного бюджету Летичівської селищної ради на 2020 рік в частині 

розподілу видатків з 01.08.2020 року по ТПКВК 1110 «Надання дошкільної 

освіти». 

        1.3.Відділу освіти, молоді і спорту Летичівської селищної ради спільно з  

відділом бухгалтерського обліку і фінансової звітності Летичівської селищної 

ради провести інвентаризацію товарно – матеріальних цінностей і підготовити 

передавальний акт. 

         1.4. Відділу освіти, молоді і спорту Летичівської селищної ради та відділу 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності Летичівської селищної ради 

внести відповідні зміни до мережі розпорядників коштів селищного бюджету 

на 2020 рік (з 01.08.2020 року). 

         1.5.З метою забезпечення ведення самостійного бухгалтерського обліку  

завідуючим   Летичівського центру розвитку дитини «Калинонька» та 

Летичівського ясла – садка № 4 «Дзвіночок» внести відповідні зміни до 
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установчих документів, колективних договорів, штатних розписів закладів 

освіти на 2020 рік, підготувати відповідні накази щодо організації ведення 

бухгалтерського обліку і складання звітності. 

         2.Виконання даного ріщення покласти на  начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради,  начальника відділу освіти, молоді і спорту 

Летичівської селищної ради,  начальника відділу бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності Летичівської селищної ради та завідуючих Летичівського 

центру розвитку дитини «Калинонька» і Летичівського ясла – садка № 4 

«Дзвіночок». 

         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.), постійну комісію 

селищної ради з питань охорони  здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури та спорту (голова комісії Варченко М.Л.) та постійну комісію 

селищної ради з питань дотримання прав людини, законності, профілактики 

злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

(секретар комісії Кліпановська Н.М.) . 

 

 

 

         Селищний голова                                                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ          


