
Додаток № 7 

до рішення 2 сесії 8 скликання 

від 23.12.2020 р. № 44  

 

Перелік  

бюджетних установ та закладів 

 

 

1. Комунальна установа «Об’єднаний трудовий архів Літинського району». 

2. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Веселка» Літинської 

селищної ради. 

3. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Віночок» Літинської 

селищної ради. 

4. Багринівський дошкільний навчально-виховний заклад «Веселка» 

5. Бруслинівський дошкільний навчальний заклад. 

6. Дошкільний навчальний заклад с. Івча 

7. Літинецький дошкільний навчальний заклад «Подоляночка». 

8. Городищенський дошкільний навчальний заклад. 

9. Літинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Літинського 

району Вінницької області. 

10. Літинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Літинського 

району Вінницької області. 

11. Опорний заклад середньої загальної освіти І-ІІІ ступенів с. Багринівці 

Літинської районної ради 

12. Навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Бірків Літинського району 

Вінницької області. 

13. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Бруслинів Літинського 

району Вінницької області. 

14. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Городище Літинського 

району Вінницької області. 

15. Навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Громадське Літинського 

району Вінницької області. 

16. Дяковецький навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) ім. М.П.Стельмаха 

Літинського району Вінницької області. 

17. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Івча Літинського району 

Вінницької області. 



18. Навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Малинівка Літинського 

району Вінницької області. 

19. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Балин Літинського району 

Вінницької області. 

20. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Осолинка Літинського 

району Вінницької області. 

21. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Петрик Літинського 

району Вінницької області. 

22. Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Селище 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади Вінницької 

області. 

23. Навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Сосни Літинського району 

Вінницької області. 

24. Навчально-виховний комплекс «Середня загальна школа І ступеня – 

дошкільний навчальний заклад с. Миколаївка» Літинського району 

Вінницької області. 

25. Літинський районний центр дитячої та юнацької творчості. 

26. Комунальна установа «Літинський районний інклюзивно-ресурсний 

центр» Літинської районної ради. 

27. Комунальна організація (установа, заклад) Літинський районний 

методичний кабінет. 

28. Комунальна організація (установа, заклад) Літинська музична школа. 

29. Комунальне некомерційне підприємство «Літинська центральна районна 

лікарня Літинської районної ради». 

30. Комунальне некомерційне підприємство «Літинський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Літинської районної ради. 

31. Комунальна установа «Територіальний центр соціального 

обслуговування Літинського району Вінницької області». 

32. Літинський районний будинок культури. 

33. Літинський районний краєзнавчий музей ім. Устима Кармалюка. 

34. Комунальний заклад «Літературно-меморіальний музей М.П.Стельмаха». 

35. Комунальний заклад «Літинська районна бібліотека». 

36. Літинська дитячо-юнацька спортивна школа. 

 

Секретар селищної ради                                                  Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 

 


