
      
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Сьома сесія 

 

23.02.2021 р.                                      Летичів                                                  №  18   

   

 

Про внесення змін до рішення 3 сесії 

селищної ради № 50 від 24.12.2020 року 

«Про розподіл коштів субвенції з  

місцевого бюджету  на надання  

державної підтримки особам з  

особливими освітніми потребами за  

рахунок відповідної субвенції  

з державного  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 п.1 рішення 3 сесії селищної ради № 50 від 24.12.2020 

року «Про розподіл коштів субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік» та викласти в 

наступній редакції: 

            «Здійснити розподіл обсягу субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в 2021 році між  розпорядниками 

коштів селищного бюджету в сумі 257295  грн.: 

  -  Летичівський ліцей №1 Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області) – 102918 грн. (КПКВК 0111200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами»), 

- Летичівський ліцей №2 Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області) – 51459 грн. КПКВК 0121200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами»), 

 - Летичівський центр  розвитку  дитини «Калинонька» - 34306 грн. (КПКВК 

0131200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами»), 



- Летичівський ясла – сад № 4 «Дзвіночок» - 34306 грн. (КПКВК 0141200 

«Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами»),,  

  - Летичівська селищна рада -  3200 грн. (КПКВК 0151200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами»),  

- Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  - 31106 грн. 

(КПКВК 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на надання підтримки особам з особливими освітніми 

потребами»). 

       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       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


