
 
 

У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

«___»_______2020 року                                            11 сесія 7 скликання 

                                    

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  № ______ 

Про надання відділу освіти, культури,  молоді та спорту 

                  Літинської селищної ради статусу юридичної особи 

 

      З метою вдосконалення системи управління установами освіти комунальної 

власності Літинської  селищної  об’єднаної територіальної громади, реалізації 

державної політики в галузі освіти, створення умов для більш ефективного 

здійснення повноважень органу місцевого самоврядування, відповідно до  

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про 

освіту»,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-

підприємців та господарських формувань», керуючись ст.ст. 26, 54  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши пропозиції 

постійної комісії з гуманітарних питань освіти,  культури, спорту, духовного 

розвитку, молодіжної політики, охорони здоров’я, материнства,  дитинства  та 

соціального  захисту  населення, сесія селищної ради 

 

      

ВИРІШИЛА: 

1. Надати відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради 

статусу юридичної особи. 

2. Визначити місце знаходження юридичної особи за адресою: вулиця Соборна 32 

смт. Літин  Літинського району, Вінницького району.   

3. Доручити  начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської 

селищної ради  здійснити реєстрацію, в порядку, передбаченому Законом України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

господарських формувань».  

4. Внести зміни до  Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Літинської селищної ради, що додається.  

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 

гуманітарних питань освіти,  культури, спорту, духовного розвитку, молодіжної 

політики, охорони здоров’я, материнства,  дитинства  та соціального захисту 

населення (Романець Н.А). 

 

        Селищний голова                                 Анатолій  БИЧОК 



 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

«___»_______2020 року                                                            11 сесія 7 скликання 

                                                            

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  № ___  
 

Про подання на участь у конкурсному відборі об’єктів вулично-дорожньої 

мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт 

за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства 

проекту з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка (від 

перехрестя з вул. Соборна до буд. №10 по вул. Шевченка) в с. Селище 

 

 

Заслухавши інформацію Літинського селищного голови Бичка А.І. про 

участь у конкурсному відборі об’єктів вулично-дорожньої мережі населених 

пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок 

субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства, відповідно до 

рішення 41 сесії Вінницької обласної ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 

«Про обласний бюджет на 2020 рік» та враховуючи висновки постійних комісій з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань комунальної власності, 

інфраструктури, житлово-комунального господарства та транспорту, керуючись 

ст.ст. 16, 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Дати згоду на участь у конкурсному відборі об’єктів вулично-дорожньої 

мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них 

робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього 

господарства. 

2. До комісії з питань відбору об’єктів комунальної власності у сфері 

дорожнього господарства подати пакет документів відповідно до 

виготовленої проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Шевченка (від перехрестя з вул._Соборна до 

буд. №10 по вул. Шевченка) в с. Селище Літинського району Вінницької 

області» та гарантувати співфінансування з бюджету Літинської ОТГ у 

розмірі 258 704 грн. або 50% від загальної вартості проєкту. 

3. Спеціалісту з управління проєктами і програмами розвитку територій 

Тарасюк В.В. забезпечити подачу проєкту до комісії з питань відбору 

об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього господарства. 

 

 

 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 



селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Селищний голова Анатолій БИЧОК 

 
Виконавець _________________________ Тарасюк В.В. 
Погоджено  _____________________ Ткачук І.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

«___»_______2020 року                                                            11 сесія 7 скликання 

                                                            

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  № ___  

Про внесення змін до рішення  6 сесії селищної ради 

7 скликання від  20.12.2019 р. №  101 

«Про бюджет Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік»  

Відповідно до ст. ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч.1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

Літинська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 6 сесії селищної ради 7 скликання від 20.12.2019 

р. № 101 «Про бюджет Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік» (далі – рішення): 

 

1.1 за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом 

на 01.01.2020 року по загальному фонду, відповідно до укладених договорів про 

передачу міжбюджетного трансферту від  08.2020 р. №№ 19-2020, 20-2020 та 21-

2020, передбачити субвенцію районному бюджету та збільшити видатки по КПК 

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти 

органам державного управління» загального фонду на загальну суму 63885 грн., в 

тому числі: 

- 18005 грн. - співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа»; 

- 33600 грн. – співфінансування проекту «Теплозбереження для 

майбутнього споживача»; 

- 12280 грн. – реалізація проекту «Рух заради здоров’я». 

 



1.2  за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився станом 

на 01.01.2020 року по спеціальному фонду по коду 33010100 «Кошти від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим», відповідно до укладених договорів про 

передачу міжбюджетного трансферту від  08.2020 р. №№ 19-2020, 20-2020 та 21-

2020,  передбачити субвенцію районному бюджету та збільшити видатки по КПК 

0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні 

трансферти органам державного управління інших рівнів»  спеціального фонду на 

загальну суму 140480 грн., в тому числі: 

- 29995 грн. - співфінансування якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа»; 

- 62765 грн. – співфінансування проекту «Шкільне подвір’я – територія 

радості та здоров’я»; 

- 17720 грн. – реалізація проекту «Рух заради здоров’я»; 

- 30000 грн. - реалізація проекту «Музична апаратура – талановитим 

дітям». 

 

1.3 внести зміни до кошторисних призначень Літинської селищної ради: 

1.3.1 відповідно до укладеного договору про передачу міжбюджетного 

трансферту від 08.2020  № 18-2020, передбачити субвенцію районному бюджету 

та збільшити видатки по КПК 0119350 «Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» загального фонду на суму 229253 грн. за рахунок зменшення видатків по 

КПК 0118500 «Нерозподілені трансферти з державного бюджету» на аналогічну 

суму; 

 

1.3.2 відповідно до укладеного договору про передачу міжбюджетного 

трансферту від 08.2020  № 20-2020, передбачити субвенцію районному бюджету 

та збільшити видатки по КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління» загального 

фонду на суму 22400 грн. за рахунок зменшення видатків по КПК 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» загального фонду на аналогічну суму; 

 

1.3.3 відповідно до укладеного договору про передачу міжбюджетного 

трансферту від 08.2020 р. № 20-2020 передбачити субвенцію районному бюджету 

та збільшити видатки по КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших 



рівнів» спеціального фонду на суму 43300,89 грн.  за рахунок зменшення видатків 

по КПК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» спеціального 

фонду на аналогічну суму. 

 

1.4 враховуючи клопотання відділу освіти райдержадміністрації щодо 

необхідності проведення поточного ремонту шкільного автобуса БАЗ А-079-21, 

закріпленого за Літинською СЗШ І-ІІІ ст. № 1, орієнтовною вартістю 150000 грн., 

дозволити відділу освіти райдержадміністрації здійснити дані видатки за рахунок 

зекономлених коштів субвенції, наданої на утримання закладів освіти,  зокрема на 

оплату праці з нарахуванням для КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище. 

2. Внести зміни до додатків 2-4 до рішення відповідно до додатків 1-3 до 

цього рішення. 

3. Внести дані зміни до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік. 

4. Додатки  1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Селищний голова                                            Анатолій БИЧОК 

 

Виконавець_____________Афанасьєва Л.В. 

Погоджено_____________Ткачук І.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

«___»_______2020 року                                                            11 сесія 7 скликання 

                                                          

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  № ___  

 

Про передачу коштів до районного  

бюджету  

 

Відповідно до ст.ст. 93, 101 Бюджетного кодексу України, п. 27 та п.43  ч. 1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 105 «Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 

році», з метою забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади, враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

Літинська селищна рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Передати кошти з бюджету Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади до Літинського районного бюджету для: 

1.1 відділу освіти райдержадміністрації у вигляді субвенції на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

на суму 229253 грн.; 

1.2 відділу освіти райдержадміністрації у вигляді іншої субвенції на 

забезпечення співфінансування  якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на суму 48000 грн.; 

1.3 відділу освіти  райдержадміністрації у вигляді іншої субвенції на 

реалізацію проектів-переможців 17 обласного конкурсу проектів розвитку 

територіальних громад на суму 162065,89 грн.; 

1.4 відділу освіти райдержадміністрації у вигляді іншої субвенції на 

реалізацію проектів-переможців Бюджету участі на суму 60000 грн. 

2. Затвердити текст договорів про передачу міжбюджетних трансфертів 

(додаються) та доручити селищному голові їх підписання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Селищний голова                                                  Віктор  Анатолій БИЧОК 



 

ДОГОВІР 18-2020 

про передачу міжбюджетного трансферту  

смт Літин                    серпня 2020 року 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (надалі – «Надавач трансферту») з однієї сторони, та Літинська районна 

рада, в особі голови районної ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі -  

«Отримувач трансферту») з іншої сторони, відповідно до ст.ст. 93, 101  

Бюджетного  кодексу України уклали цей Договір про наступне: 

 

1.Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору є відносини сторін щодо передачі міжбюджетного 

трансферту з бюджету Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 

(далі ОТГ) до Літинського районного бюджету у вигляді субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету у 2020 році  для відділу освіти райдержадміністрації (Літинська СЗШ І-

ІІІ ст. № 1, Літинська СЗШ І-ІІІ ст. № 2 та КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище) в сумі 229253 

(двісті двадцять дев’ять тисяч двісті п’ятдесят три) грн., в тому числі: 

-  на закупівлю засобів навчання (крім комп’ютерного) – 59959 грн.; 

- на закупівлю сучасних меблів – 102073 грн.; 

- на закупівлю комп’ютерного обладнання  - 67221 грн. 

 

2. Обов’язки сторін 

2.1 . Селищна рада зобов’язана:  

передбачити в бюджеті селищної ОТГ видатки у вигляді субвенції з 

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету;  

спрямувати передбачені в бюджеті селищної ОТГ кошти до районного 

бюджету у відповідності із затвердженим помісячним розписом;  

інформувати фінансове управління райдержадміністрації щодо змін до 

помісячного розпису субвенції та її обсягу.  



2.2. Районна рада зобов’язана:  

спрямувати кошти субвенції відділу освіти райдержадміністрації відповідно 

до помісячного розпису;   

забезпечити ефективне використання коштів субвенції за цільовим 

призначенням відповідно до пункту 1.1 даного Договору та чинного 

законодавства;  

надавати щоквартальну інформацію щодо цільового, своєчасного та 

ефективного використання коштів субвенції у термін до 25-го числа місяця, 

наступного за звітним; 

у разі неможливості використання коштів субвенції за цільовим 

призначенням, забезпечити їх повернення до бюджету селищної ОТГ не пізніше 

25 грудня 2020 року. 

 

 

3.Порядок розрахунків 

3.1. Перерахування субвенції здійснюється у порядку, визначеному 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 «Про 

затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»  

 

4.Відповідальністьсторін 

  4.1. У разі порушення умов цього договору сторони несуть Відповідальність 

відповідно до чинного законодавства.  

  4.2 Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі 

настання дії непереборної сили, дії надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного або екологічного характеру, що унеможливлює виконання умов цього 

договору.  

У разі виникнення таких обставин кожна сторона повинна повідомити в 

семиденний термін з дня їх виникнення іншу сторону у письмовій формі.  

5   Термін дії договору та інші умови 

  5.1 Цей договір укладено на двох аркушах у чотирьох примірниках, що 

мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається в селищній 

раді, другий – у районній раді, третій передається фінансовому управлінню 

райдержадміністрації, червертий – відділу освіти райдержадміністрації як 

головному розпоряднику коштів субвенції. 



  5.2 Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 

2020 року. 

  5.3 Спори, що виникають між сторонами під час виконання цього договору, 

вирішуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.   

 

             Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВІР 19-2020 

про передачу міжбюджетного трансферту  

смт Літин                    серпня 2020 року 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (надалі – «Надавач трансферту») з однієї сторони, та Літинська районна 

рада, в особі голови районної ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі -  

«Отримувач трансферту») з іншої сторони, відповідно до ст. ст. 93, 101  

Бюджетного  кодексу України уклали цей Договір про наступне: 

 

1.Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору є відносини сторін щодо передачі міжбюджетного 

трансферту з бюджету Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 

(далі ОТГ) до Літинського районного бюджету у вигляді іншої субвенції з 

місцевого бюджету на забезпечення співфінансування якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році для 

відділу освіти райдержадміністрації (Літинська СЗШ І-ІІІ ст. № 1, Літинська СЗШ 

І-ІІІ ст. № 2 та КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище) в сумі 48000 (сорок вісім тисяч) грн., в 

тому числі: 

-  на закупівлю засобів навчання (крім комп’ютерного) – 6663 грн.; 

- на закупівлю сучасних меблів – 11342 грн.; 

- на закупівлю комп’ютерного обладнання  - 29995 грн. 

2. Обов’язки сторін 

2.2 . Селищна рада зобов’язана:  

передбачити в бюджеті селищної ОТГ видатки у вигляді іншої субвенції з 

місцевого бюджету;  

спрямувати передбачені в бюджеті селищної ОТГ кошти до районного 

бюджету у відповідності із затвердженим помісячним розписом;  

інформувати фінансове управління райдержадміністрації щодо змін до 

помісячного розпису субвенції та її обсягу.  

2.2. Районна рада зобов’язана:  

спрямувати кошти субвенції відділу освіти райдержадміністрації відповідно 

до помісячного розпису;   



забезпечити ефективне використання коштів субвенції за цільовим 

призначенням відповідно до пункту 1.1 даного Договору та чинного 

законодавства;  

надавати щоквартальну інформацію щодо цільового, своєчасного та 

ефективного використання коштів субвенції у термін до 25-го числа місяця, 

наступного за звітним; 

у разі неможливості використання коштів субвенції за цільовим 

призначенням, забезпечити їх повернення до бюджету селищної ОТГ не пізніше 

25 грудня 2020 року. 

 

3.Порядок розрахунків 

3.1. Перерахування субвенції здійснюється у порядку, визначеному 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 «Про 

затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»  

4.Відповідальністьсторін 

  4.1. У разі порушення умов цього договору сторони несуть Відповідальність 

відповідно до чинного законодавства.  

  4.2 Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі 

настання дії непереборної сили, дії надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного або екологічного характеру, що унеможливлює виконання умов цього 

договору.  

У разі виникнення таких обставин кожна сторона повинна повідомити в 

семиденний термін з дня їх виникнення іншу сторону у письмовій формі.  

5   Термін дії договору та інші умови 

  5.1 Цей договір укладено на двох аркушах у чотирьох примірниках, що 

мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається в селищній 

раді, другий – у районній раді, третій передається фінансовому управлінню 

райдержадміністрації, червертий – відділу освіти райдержадміністрації як 

головному розпоряднику коштів субвенції. 

  5.2 Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 

2020 року. 

  5.3 Спори, що виникають між сторонами під час виконання цього договору, 

вирішуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.   

 

 



          Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВІР 20-2020 

про передачу міжбюджетного трансферту  

смт Літин                  серпня  2020 року 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (надалі – «Надавач трансферту») з однієї сторони, та Літинська районна 

рада, в особі голови районної ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі -  

«Отримувач трансферту») з іншої сторони, відповідно до ст. ст. 93, 101  

Бюджетного  кодексу України уклали цей Договір про наступне: 

 

1.Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору є відносини сторін щодо передачі міжбюджетного 

трансферту з бюджету Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 

(далі ОТГ) до Літинського районного бюджету у вигляді іншої субвенції з 

місцевого бюджету для відділу освіти райдержадміністрації на реалізацію 

проектів-переможців 17 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних 

громад на загальну суму 162065,89   (сто шістдесят дві тисячі шістдесят п’ять 

грн. 89 коп.) грн., у тому числі: 

- «Теплозбереження для майбутнього споживача» (КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище) 

на суму 56000 грн. по загальному фонду; 

- «Шкільне подвір’я – територія радості та здоров’я» (Літинська СЗШ І-ІІІ 

ст. № 1) на суму 106065,89 грн. по спеціальному фонду. 

2. Обов’язки сторін 

2.3 . Селищна рада зобов’язана:  

передбачити в бюджеті селищної ОТГ видатки у вигляді іншої субвенції з 

місцевого бюджету;  

спрямувати передбачені в бюджеті селищної ОТГ кошти до районного 

бюджету у відповідності із затвердженим помісячним розписом;  

інформувати фінансове управління райдержадміністрації щодо змін до 

помісячного розпису субвенції та її обсягу.  

2.2. Районна рада зобов’язана:  

спрямувати кошти субвенції на проведення видатків відповідно до 

помісячного розпису;   



забезпечити ефективне використання коштів субвенції за цільовим 

призначенням відповідно до пункту 1.1 даного Договору та чинного 

законодавства;  

надавати інформацію щодо цільового, своєчасного та ефективного 

використання коштів субвенції за запитом селищної ради; 

у разі неможливості використання коштів субвенції за цільовим 

призначенням, забезпечити їх повернення до бюджету селищної ОТГ не пізніше 

25 грудня 2020 року. 

 

3.Порядок розрахунків 

3.1. Перерахування субвенції здійснюється у порядку, визначеному 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 «Про 

затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»  

 

4.Відповідальність сторін 

  4.1. У разі порушення умов цього договору сторони несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства.  

  4.2 Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі 

настання дії непереборної сили, дії надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного або екологічного характеру, що унеможливлює виконання умов цього 

договору.  

У разі виникнення таких обставин кожна сторона повинна повідомити в 

семиденний термін з дня їх виникнення іншу сторону у письмовій формі.  

 

5   Термін дії договору та інші умови 

  5.1 Цей договір укладено на двох аркушах у чотирьох примірниках, що 

мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається в селищній 

раді, другий – у районній раді, третій передається фінансовому управлінню 

райдержадміністрації, четвертий – відділу освіти райдержадміністрації як 

головному розпоряднику коштів субвенції. 

  5.2 Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 

2020 року. 

  5.3 Спори, що виникають між сторонами під час виконання цього договору, 

вирішуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.   

 



Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВІР 21-2020 

про передачу міжбюджетного трансферту  

смт Літин                  серпня 2020 року 

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (надалі – «Надавач трансферту») з однієї сторони, та Літинська районна 

рада, в особі голови районної ради Мельника Віталія Борисовича, який діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі -  

«Отримувач трансферту») з іншої сторони, відповідно до ст. ст. 93, 101  

Бюджетного  кодексу України уклали цей Договір про наступне: 

 

1.Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору є відносини сторін щодо передачі міжбюджетного 

трансферту з бюджету Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 

(далі ОТГ) до Літинського районного бюджету у вигляді іншої субвенції з 

місцевого бюджету для відділу освіти райдержадміністрації  на реалізацію 

проектів-переможців Бюджету участі  на території Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади на загальну суму 60000   (шістдесят тисяч) 

грн., у тому числі: 

- «Музична апаратура – талановитим дітям» (Літинський районний ЦДЮТ) 

на суму 30000 грн. по спеціальному фонду; 

- «Рух заради здоров’я» (Літинська СЗШ І-ІІІ ст. № 2)  на суму 12280 грн. по 

загальному фонду і 17720 грн. по спеціальному фонду. 

2. Обов’язки сторін 

2.4 . Селищна рада зобов’язана:  

передбачити в бюджеті селищної ОТГ видатки у вигляді іншої субвенції з 

місцевого бюджету;  

спрямувати передбачені в бюджеті селищної ОТГ кошти до районного 

бюджету у відповідності із затвердженим помісячним розписом;  

інформувати фінансове управління райдержадміністрації щодо змін до 

помісячного розпису субвенції та її обсягу.  

2.2. Районна рада зобов’язана:  

спрямувати кошти субвенції на проведення видатків відповідно до 

помісячного розпису;   



забезпечити ефективне використання коштів субвенції за цільовим 

призначенням відповідно до пункту 1.1 даного Договору та чинного 

законодавства;  

надавати інформацію щодо цільового, своєчасного та ефективного 

використання коштів субвенції за запитом селищної ради; 

у разі неможливості використання коштів субвенції за цільовим 

призначенням, забезпечити їх повернення до бюджету селищної ОТГ не пізніше 

25 грудня 2020 року. 

3.Порядок розрахунків 

3.1. Перерахування субвенції здійснюється у порядку, визначеному 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 «Про 

затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»  

4.Відповідальність сторін 

  4.1. У разі порушення умов цього договору сторони несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства.  

  4.2 Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі 

настання дії непереборної сили, дії надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного або екологічного характеру, що унеможливлює виконання умов цього 

договору.  

У разі виникнення таких обставин кожна сторона повинна повідомити в 

семиденний термін з дня їх виникнення іншу сторону у письмовій формі.  

5   Термін дії договору та інші умови 

  5.1 Цей договір укладено на двох аркушах у чотирьох примірниках, що 

мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається в селищній 

раді, другий – у районній раді, третій передається фінансовому управлінню 

райдержадміністрації, четвертий – відділу освіти райдержадміністрації як 

головному розпоряднику коштів субвенції. 

  5.2 Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 

2020 року. 

  5.3 Спори, що виникають між сторонами під час виконання цього договору, 

вирішуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.   

 

          

 

 



  Сторони: 

 

Літинська селищна рада   Літинська районна рада 

в особі селищного голови   в особі голови 

 

_______________А.І.Бичок   _______________ В.Б.Мельник 

       (підпис)                                                                               (підпис) 

 

"___" _____________ 2020 р.                     "___" _____________ 2020 р.   

           М.П.                                                                                     М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

«___»_______2020 року                                                            11 сесія 7 скликання 

                                                            

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  № ___  

 

 

Про створення поліцейської станції на території 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади 

  

            З метою забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян на території Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади, відповідно до статті 23 Закону України «Про національну 

поліцію», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Наказу  Міністерства Внутрішніх Справ України від 28.07.2017     № 650 «Про 

затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції», 

листа Головного управління Національної Поліції у Вінницькій області 

(Управління превентивної діяльності) від 24.06.2020                 № 1645/20/02-2020 

"Про розгляд питання щодо поширення на території громади пілотного проекту 

«поліцейський офіцер громади»», сесія селищної ради  

                                                ВИРІШИЛА: 
  

1. Створити поліцейську станцію на території Літинської селищної об’єднаної  

 територіальної громади. 

2. Виділити приміщення для поліцейської станції за адресою: 22307 Вінницька 

область, Літинський район, с. Селище вул. Центральна, 62. 

3. Для функціонування станції передбачити кошти для придбання офісних меблів,   

комп’ютера, організаційної техніки та ремонту приміщення. 

4. Рішення сесії Літинської селищної ради про створення поліцейської станції 

направити до Головного управління Національної Поліції у Вінницькій області. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (матюк С.Д.). 

 

 

     Селищний голова                                            Анатолій БИЧОК 

 

 Виконавець_______________Ткачук І.Г. 

 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ,  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

«___»_______2020 року                                                            11 сесія 7 скликання 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  № ___  
 

Про внесення змін (доповнень) до Комплексної оборонно- 

правоохоронної Програми Літинської селищної ради на 

2016-2020 роки «Безпечна Літинщина – взаємна 

відповідальність влади та громади», затвердженої 

рішенням 8 сесії 7 скликання від 28.09.2016 року №154 

 

        Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі клопотання державної установи «Літинська виправна 

колонія(№123)» від 26.06.2020 р. № 17/1815, з метою покращення житлово-побутових умов 

проживання засуджених та створення належних умов несення служби для працівників 

державної установи виконання покарань (закупівлі матеріалів для проведення поточного 

ремонту власними силами покрівлі даху дільниці соціальної реабілітації, їдальні), враховуючи 

висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Літинська селищна рада 

 

                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до «Комплексної оборонно-правоохоронної програми Літинської селищної 

ради на 2016-2020 роки «Безпечна Літинщина – взаємна відповідальність влади та громади», 

виклавши Паспорт Програми в новій редакції та доповнивши Пріоритети, напрями їх реалізації 

та заходи  Програми підпунктом 3.2 згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва 

 

 

Селищний голова                                                             Анатолій БИЧОК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток  

до рішення  сесії селищної ради 7 скликання  

від     . .2020 р. № 

 

 

ПАСПОРТ  

Комплексної оборонно-правоохоронної програми  

Літинської селищної ради на 2016-2020 роки  

«Безпечна Літинщина – взаємна відповідальність влади та громади» 

 

1. Ініціатор розробки Програми  Літинська селищна рада  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Рішення 8 сесії 7 скликання від 28.09.2016 року 

№154 «Про розроблення «Комплексної 

оборонно-правоохоронної програми селищної 

ради на 2016-2020 роки «Безпечна Літинщина – 

взаємна відповідальність влади та громади», 

рішення 5 сесії районної Ради 7 скликання від 

25.03.2016 року №58 «Про Комплексну 

оборонно-правоохоронну програму Літинського 

району на 2016-2020 роки «Безпечна Літинщина 

– взаємна відповідальність влади та громади» 

3. Розробник Програми  Виконавчий комітет селищної ради  

4. Співрозробники Програми  Літинське відділення поліції Калинівського ВП 

ГУ НП у Вінницькій області  

 

Літинський районний військовий комісаріат у 

Вінницькій області. 

 

Державна установа «Літинська виправна 

колонія (№123)» 

5. Відповідальний виконавець 

Програми  

Літинська селищна рада.  

6. Учасники Програми  Літинська селищна рада . 

 

Літинське відділення поліції Калинівського ВП 

ГУ НП у Вінницькій області. 

 

Літинський районний військовий комісаріат у 

Вінницькій області. 

 

Державна установа «Літинська виправна 

колонія (№123)» 

7. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми   

Місцевий бюджет  

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього :   

300 тис. грн. 

 

 

 

 

 



 

Пріоритети, напрями їх реалізації та заходи Комплексної оборонно-правоохоронної програми 

Літинської селищної ради на 2016-2020 роки «Безпечна Літинщина – взаємна відповідальність влади та громади» 

 

№ п/п Перелік заходів Програми 
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у т.ч. за роками 

Очікуваний результат 
2016 2017 2018 2019 2020 

3. Покращення належних умов утримання засуджених та персоналу ДУ «Літинська ВК-123» 

3.2. 

Придбання матеріалів для поточного ремонту  

власними силами покрівлі даху дільниці 

соціальної реабілітації, їдальні державної 

установи «Літинська виправна колонія 

(№123)»  

2
0
2
0
 

Селищна 

рада, 

ДУ 

«Літинська 

ВК (№123)» 

місцевий 

бюджет 
 - - - - 100 

Покращення житлово-

побутових умов 

проживання засуджених та 

створення належних умов 

несення служби для 

працівників державної 

установи виконання 

покарань  

Джерела фінансування програми 

Обсяг коштів, які планується використати для виконання заходів програми, тис.грн. 

 

ВСЬОГО 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Усі джерела фінансування:       

 у тому числі : 

 - бюджет селищної ради  550 40 60 120 310  

- бюджет об’єднаної територіальної громади 50     150 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО



 

 
 

 У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

    

               «___»_______2020 року                                                         11 сесія 7 скликання 

   
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  № ___  

 

Про передачу коштів до державного бюджету 

 

Відповідно до статей 85, 91 Бюджетного кодексу України, пункту 27 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі клопотання державної установи «Літинська виправна 

колонія (№123)» від 26.06.2020 р. № 1/1815, з метою реалізації заходів 

Комплексної оборонно-правоохоронної  Програми на 2016-2020 роки 

«Безпечна Літинщина – взаємна відповідальність влади та громади», 

враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва,  Літинська селищна рада  ВИРІШИЛА :  

1. Передати кошти з бюджету Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади до державного бюджету у вигляді субвенції на 

виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів в сумі 100 000 

грн.  для державної установ «Літинська виправна колонія (№123)».  

2. Затвердити текст договору про передачу міжбюджетного трансферту 

(додається) та доручити селищному голові його підписання. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Селищний голова                                                           Віктор  Анатолій БИЧОК 

                                                                             

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 



                                     
Додаток   

                                                                                             до рішення   сесії 7 скликання  

                                                                                         від   .  .2020 року №  

 

ДОГОВІР №   

про передачу міжбюджетного трансферту 

смт Літин                                2020 р.                                                                     

 

Літинська селищна рада в особі голови Бичка Анатолія Івановича, що діє 

на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та                          

_____________________________________________________________________, 

в особі 

________________________________________________________________, що 

діє на підставі ________________, (в подальшому іменуються Сторони), 

відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України уклали даний Договір про 

наступне: 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Предметом Договору є передача коштів з бюджету об’єднаної 

територіальної громади у 2020 році державній установі «Літинська виправна 

колонія (№123)» у вигляді міжбюджетного трансферту виключно на виконання 

заходів, передбачених Комплексною оборонно-правоохоронною програмою 

Літинської селищної ради на 2016-2020 роки «Безпечна Літинщина – взаємна 

відповідальність влади та громади» (зі змінами). 

2. Загальні положення 

 

2.1.Даним Договором визначається передача коштів з бюджету об’єднаної 

територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів у 

2020 році в сумі 100 000 грн. (Сто тисяч грн. 00 копійок). 

 

2. Права і обов’язки сторін 

 
3.1. __________________________________________ зобов’язується: 

- забезпечити ефективне використання коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади відповідно до законодавства;  

- інформувати Літинську селищну раду про цільове використання 

переданих коштів; 

- повідомити Літинську селищну раду про обставини, що не дають 

можливість виконувати належним чином умови даного договору; 

- у разі неможливості використання коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади за цільовим призначенням, забезпечити їх повернення 

до бюджету об’єднаної територіальної громади. 

 

3.2. Літинська селищна рада зобов’язується: 

- перераховувати субвенцію відповідно до пункту 2.1 даного Договору; 



- письмово повідомляти про форс-мажорні обставини, що не дають 

можливості виконувати умови даного договору.  

 

4. Відповідальність сторін 

 

4.1.  При невиконанні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно 

чинного законодавства України. 

4.2.  Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору, 

вирішуються шляхом переговорів сторін, або в разі неможливості 

вирішення таких питань – відповідно до чинного законодавства. 

 

5. Форс-мажорні обставини 

 
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов даного 

Договору у разі дії форс-мажорних обставин (непереборної сили, 

стихійного лиха, військових дій тощо). У вказаних випадках строк 

виконання зобов’язань по Договору переноситься на термін дії цих 

обставин. 

5.2. У разі виникнення обставин, зазначених у пунктів 5.1 цього Договору, 

Сторони зобов’язані терміново інформувати одна одну про їх виникнення, 

але не пізніше трьох днів з початку виникнення. Якщо ці обставини діють 

більше трьох місяців, то сторони мають право (за взаємної згоди) 

відмовитись від подальшого виконання Договору. 

 

6. Строк дії Договору та інші умови 
 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє 

до 31 грудня 2020 року. 

6.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 

оформляється додатковою угодою до цього Договору. 

6.3. Цей Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу та знаходяться у Сторін-підписантів даного Договору. 

 

 

Голова Літинської селищної ради        ____________________________ 

 

 

______________ А.І.Бичок                   _________________  

 

 

«___»__________2020 р.    «___»__________2020 р.  

 

 

 

 

 

 


