
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
        29 вересня  2020 року                                               13 сесія 7 скликання 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  № ____ 

 

Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Літинської 

селищної об’єднаної територіальної громади на  2020 рік, затвердженої 

рішенням  6 сесії селищної ради 7 скликання від 20.12.2019 р. № 88 та 

викласти його у новій редакції,  згідно з додатком 1 до цього рішення. 

 

        

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись  

п. 22 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 та голів постійних депутатських комісій, 

Літинська селищна рада 

ВИРІШИЛА:  

 1. Внести зміни до додатку 1 «Перелік робіт згідно з Програмою соціально-

економічного розвитку Літинської об’єднаної територіальної громади, які 

плануються виконати в 2020 році» Програми соціально-економічного розвитку 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої 

рішенням 6 сесії селищної ради 7 скликання від 20.12.2019 р. № 88 та викласти 

його у новій редакції,  згідно з додатком 1 до цього рішення. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Селищний голова     Анатолій БИЧОК 

Виконавець:____________ О.Т.Носов 

Погоджено:_____________І.Г.Ткачук 

 
 

 



 
Додаток 1  

до рішення  12  сесії селищної ради  

                                                                                                                                             7  скликання від  04.09.2020  №276     

Перелік робіт 

згідно з Програмою соціально -  економічного розвитку Літинської об'єднаної територіальної громади, які планується виконати в  2020 році  

№ 

п/п 

Назва будівництва та його адреса Підрядник Введен

ня 

потужн

остей 

Строки 

введен

ня 

Обсяг 

капітальни

х вкладень 

(тис. грн.) 

Держ

авни

й 

бюдж

ет 

(тис. 

грн.) 

Обл

асн

ий 

бюд

жет 

(тис

. 

грн.

) 

Місцевий 

бюджет 

(тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Реконструкція парку культури і 

відпочинку в смт Літин Вінницької  

підрядна 

організація 

2020 

р. 

2020 

р. 
1067,1 

228,

9 
 838,2 

2.  Реконструкція водогону по вулиці 

Героїв Чорнобиля в смт. Літин, 

Вінницької області 

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
1415,36   1415,36 

3.  Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. 9 січня (від вул. 

Жовтнева до вул. Кармелюка) в 

смт.Літин, Літинського району, 

Вінницької обл. (коригування №3) 

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
1001,363   1001,363 

4.  Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Л.Українки та 

Варави в смт. Літин, Вінницької 

області (коригування №2) 

підрядна 

організація 2020 

р. 

2020 

р. 
1496,752   1496,752 

5.  Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Фрунзе в смт. 

Літин, Вінницької області 

(коригування №2) 

підрядна 

організація 2020 

р. 

2020 

р. 
1042,44  521 521,44 

6.  «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул._Шевченка (від 

перехрестя з вул._Соборна до буд. 

№10 вул. Шевченка) в с.Селище, 

Літинського району, Вінницької 

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
517,407  258 258,7035 



області» 

7.  Нове будівництво їдальні СЗШ І-ІІ 

ст. по вул. Соборна, 2 с. Селище 

Літинського району Вінницької 

області» 

підрядна 

організація 2020 

р. 

2020 

р. 
2352,2   2352,2 

8.  Придбання  обладнання для 

Літинських закладів дошкільної 

освіти 

підрядна 

організація 2020 

р. 

2020 

р. 
270,0   

 

270,0 

 

 

9.  Придбання комп’ютерної техніки та 

іншого обладнання для ОМС 

підрядна 

організація 

2020 

р. 

2020 

р. 
100,0   100,0 

10.  Реалізація ПРОЄКТів Конкурсу 

бюджетування за участі 

громадськості  

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
150,0   150,0 

11.  Виготовлення ПКД по капітальному 

ремонту дорожнього покриття по 

вул._Вінницька,  смт.Літин, 

Літинського району, Вінницької 

обл. та її експертиза. 

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
40,0   40,0 

12.  Виготовлення ПКД по капітальному 

ремонту тротуару по вул. Кармалюка, 

Соборна  смт.Літин, Літинського 

району, Вінницької обл., та її 

експертиза 

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
15,0   15,0 

13.  Виготовлення ПКД по капітальному 

ремонту дорожнього покриття по 

вул._Паркова,  смт.Літин, 

Літинського району, Вінницької обл. 

та її експертиза. 

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
15,0   15,0 

14.  Виготовлення ПКД «Капітальний 

ремонт футбольного поля та бігових 

доріжок центрального стадіону 

«Колос» в смт_Літин Вінницької 

області», та її експертиза 

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
100,0   100,0 

15.  Виготовлення ПКД «Реконструкція 

системи вуличного освітлення по 

вул. Кармелюка, Соборна, Б. 

Хмельницького в смт. Літин 

Літинська 

селищна 

рада 
2020р. 

2020 

р. 
100,0   100,0 



Вінницької області», та її експертиза 

16.  Оцінка впливу на довкілля по 

об’єкту «Санітарно-екологічне 

оздоровлення русла річки Бугер 

(Капітальний ремонт водойми) по 

вул. Миру в смт. Літин Вінницької 

області (коригування)» 

Спеціалі-

зована 

організація 2020 

р. 

2020 

р. 
50,0 

  
50,0 

17.  Поповнення статутного фонду КП 

«Комунсервіс» на придбання 

основних засобів 

Літинська 

селищна 

рада 

 

2020 

р. 

2020 

р. 
200,0 

  
200,0 

18.  Придбання службового автомобіля Літинська 

селищна 

рада 

2020 

р. 

 

500,0 
  

500,0 

19.  Експертно - грошова оцінка 

земельних ділянок смт.Літин на 

території Літин-ської селищної ради 

Вінницької області. 

підрядна 

організація 

 

2020 

р. 

2020 

р. 
5,0 

  
5,0 

20.  Заходи з землеустрою. підрядна 

організація 

2020 

р. 

2020 

р. 
199,0 

  
199,0 

21.  Містобудівна документація – 

детальний план части території смт. 

Літина та інженерно геодезичні 

вишукування для розробки 

містобудівної документації 

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
199,0   199,0 

    22 Виготовлення ПКД по капітальному 

ремонту дорожнього покриття по 

вул._Молодіжна,  смт.Літин, 

Літинського району, Вінницької обл. 

та її експертиза. 

підрядна 

організація 
2020 

р. 

2020 

р. 
15,0   15,0 

23 Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул..Молодіжна (від 

перехр. вул.Кармелюка до буд.№111) 

та проїзд до перехр. вул.Трипільська 

і Подільська в смт.Літин, 

Літинського району Вінницької 

області 

підрядна 

організація 

2020 

р. 

2020 

р. 
3026,129 

1513

,064

5 

 
1513,064

5 

24 Виготовлення ПКД по поточному 

ремонту тротуару по вул. Б. 

підрядна 

організація 
2020р. 2020р. 100,0   100,0 



Хмельницького в смт.Літині, ПКД по 

капітальному ремонту дорожнього 

покриття по вул._Героїв Чорнобиля в 

смт.Літині,  вул._Свято-

Миколаївська в смт.Літині, вул. 

Ватутіна від буд. №1 до буд. №25 в 

смт.Літині, вул. Подільська від буд. 

№97 до буд. №123 в смт.Літині, 

вул._Першотравнева в с.Селище 

вул._Зарічна в с.Селище, по вул. 

Шульги (від буд. №1 до буд. №15), 

вул..Галіча (від буд. №1 до буд. №4), 

вул. Шевченка в с.Садове, 

Літинського району, Вінницької обл. 

та їх експертизи. 

25 Придбання житла для дитячого 

будинку сімейного типу 

Літинська 

селищна 

рада 

2020р. 2020р. 3050,0 3000  50,0 

26 Грошова компенсація дітям сиротам 

з метою придбання житла 

Літинська 

селищна 

рада 

2020р. 2020р. 775,0 775   

 

 

Секретар селищної ради                                                       Головащенко Т.Л.       

 

 



 

  

 
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
           

   29 вересня  2020 року                                                  13   сесія 7  скликання 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я  № _____ 

 

Про внесення змін в Програму фінансової підтримки комунальних 

підприємств Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік, затвердженої рішенням 6 сесії 7 скликання № 91 від 20 грудня 2019 року. 

       Розглянувши клопотання КП «Комунсервіс» про виділення коштів на 

фінансову підтримку підприємства в зв’язку із необхідністю проведення ремонту 

асенізаційних автомобілів та з метою безперебійного надання комунальних 

послуг населенню, враховуючи висновки постійної депутатської комісії селищної 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до п.22 частини 1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада 

ВИРІШИЛА:  

 1. Внести зміни до розділу 5 Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, 

затвердженої рішенням 6 сесії 7 скликання № 91 від 20 грудня 2019 року та 

викласти його у новій редакції (додається). 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Селищний голова                    Анатолій БИЧОК 

Виконавець:____________ О.Т.Носов 

Погоджено:_____________І.Г.Ткачук 

 

 

 

 

                 



 

                       

 Додаток 1  

до рішення  13  сесії селищної ради  

 7  скликання від  29.09.2020  № ____                                                                                                                                                                    
 

Напрямки фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств 

Обсяги фінансування 

КП «Комунсервіс» 

(тис.грн) 

КП «Муніципальний 

ринок» (тис.грн.) 

Надання поточних 

трансфертів комунальним 

підприємствам для 

поповнення обігових коштів 

1310  

Внески до статутного капіталу 

комунальних підприємств для 

проведення капіталовкладень 

та придбання основних засобів 

100  

Разом 1410  

 

 

Секретар селищної ради                                      Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ,  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

        29 вересня 2020 року                                                            13  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 №154 

від 28.09.2016 року  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання Жмеринського 

міжрайонного відділу УСБУ у Вінницькій області від 21.08.2020 р. № 179-258, з 

метою створення оптимальних умов для оперативного реагування та належної 

взаємодії з органами місцевого самоврядування під час проведення контр 

розвідувальних, 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 

4.1 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  13 сесії селищної ради 

 7 скликання від  29 вересня 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)» 

Жмеринський міжрайонний відділ УСБУ 

у Вінницькій області 

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)» 

Жмеринський міжрайонний відділ УСБУ 

у Вінницькій області 

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 :   

730 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 

Т
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г 
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(т
и
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 г
р
н
.)

 

у т.ч. за роками 

Очікуваний результат 
2016 2017 2018 2019 2020 

4. Запобігання, виявлення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності 

4.1 
Матеріально-технічне забезпечення 

(придбання паливно-мастильних матеріалів)  2
0
2
0
 

Селищна 

рада, 

Жмеринськ

ий 

міжрайонни

й відділ 

УСБУ у 

Вінницькій 

області 

місцевий 

бюджет 
 - - - - 50 

Створення оптимальних 

умов для оперативного 

реагування та належної 

взаємодії з органами 

місцевого самоврядування 

під час проведення 

контррозвідуваланих 

заходів 

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  530 40 60 120 310  

- бюджет об’єднаної територіальної 

громади 
200     200 

 

Секретар селищної ради                                                 Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
               2020 року                                                       13 сесія 7 скликання 

   

РІШЕННЯ № 

        

Про внесення змін до Програми розвитку і підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я та системи громадського здоров’я на території  Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням 7 сесії 

селищної ради 7 скликання від 05.03.2020 р. № 149 

        

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 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 та з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, 

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

та соціального захисту населення, Літинська селищна рада 

ВИРІШИЛА:  

 1. Внести до Програми розвитку і підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я та системи громадського здоров’я на території  Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням 7 сесії 

селищної ради 7 скликання від 05.03.2020 р. № 149 зміни, виклавши  розділи І 

«Загальна характеристика Програми» та VІІІ «Заходи  Програми» в новій редакції 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного розвитку, молодіжної 

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

 

Селищний голова                                                        Анатолій БИЧОК 

 

 

 



 
Додаток  до 

рішення 13  сесії  7 скликання 

                                         від        .2020  року №     

 

 

 

 

1. Загальна характеристика програми  

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми: 

Постійна депутатська комісія з питань 

освіти, культури, спорту, духовного 

розвитку, молодіжної політики, охорони 

здоров’я, материнства, дитинства та 

соціального захисту населення 

2 Правова основа 

розроблення Програми 

Закон України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» 

3 Розробник Програми Постійна депутатська комісія з питань 

освіти, культури, спорту, духовного 

розвитку, молодіжної політики, охорони 

здоров’я, материнства, дитинства та 

соціального захисту населення 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчі органи селищної ради 

5 Учасники Програми Літинська районна державна 

адміністрація                                            

КНП «Літинський РЦ ПМСД» 

КНП «Літинська ЦРЛ» 

КНП «ТМО «ВОЦЕМДМК ВОР» 

6 Термін реалізації Програми 2020 рік 

7 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми  

Бюджет Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади 

8 Загальний прогнозний обсяг 

потреби у коштах, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

 

1200,0 тис. грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Заходи  Програми 

 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

1 
Профілактика туберкульозу методом 

туберкулінодіагностики (придбання туберкуліну) 
2020 рік 

КНП "Літинський 

районний центр ПМСД" 
Бюджет  ОТГ 128,60 

2 

Забезпечення доступності та безперервності надання 

якісної первинної медичної допомоги населенню  ОТГ 

шляхом утримання за рахунок  коштів ОТГ ФП 

(заробітна плата, комунальні послуги та енергоносії) на 

постійній основі. 

2020 рік 
КНП "Літинський 

районний центр ПМСД" 
Бюджет  ОТГ 213,80 

3 

Співфінансування оплати медичних послуг, що 

надаються в рамках програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення, для покриття 

вартості комунальних послуг та енергоносіїв 

комунальних закладів охорони здоров’я. 

2020 рік 

КНП "Літинська ЦРЛ"                                            

КНП "Літинський 

районний центр ПМСД" 

Бюджет  ОТГ 211,00 

4 

Забезпечення пільгових категорій населення 

лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування, які проживають на території 

Літинського району відповідно до груп населення та 

категорій захворювань. 

2020 рік 
КНП "Літинський 

районний центр ПМСД" 
Бюджет  ОТГ 360,00 

6 

Забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та 

інших окремих категорій населення, а саме підгузками, 

слуховими апаратами, кало - та сечоприймачами згідно 

реабілітаційних карт інваліда та медичних висновків. 

2020 рік 
КНП "Літинський 

районний центр ПМСД" 
Бюджет  ОТГ 84,10 

7 

Забезпечення  закладів охорони здоровя  засобами 

індивідуального захисту та виробами медичного 

призначення  

2020 рік 

КНП "Літинська ЦРЛ"                                            

КНП "Літинський 

районний центр ПМСД" 

КНП «ТМО 

«ВОЦЕМДМК ВОР» 

Бюджет  ОТГ 127,0 

 
 

8 
Забезпечення  хворих на цукровий та нецукровий діабет 

препаратами інсуліну та десмопресину 
2020 рік 

КНП "Літинська ЦРЛ"  

Літинська районна 

державна адміністрація                                            

Бюджет  ОТГ 40,5 

9 
Забезпечення обстеження медичних працівників на 

COVID-19 
2020 рік 

КНП "Літинський 

районний центр ПМСД" 

КНП "Літинська ЦРЛ"  

 

Бюджет ОТГ 35,0 

Всього 1200,0 

 

 



 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

    

  29 вересня 2020 року     13 сесія 7 скликання 

 

ПРОЕК РІШЕННЯ № 
 

Про розгляд заяв щодо надання матеріальної допомоги. 

 

   Розглянувши заяви жителів смт. Літин Герасимчука Олександра 

Михайловича, інваліда першої групи та Четверук Алли Миколаївни про 

надання матеріальної допомоги на лікування пов’язане з захворюванням нирок, 

продовжено хронічним гемодіалізом, керуючись ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Виділити Герасимчуку Олександру Михайловичу матеріальну допомогу на  

лікування  в розмірі  5 000 грн. 

 

2. Виділити Четверук Аллі Миколаївні матеріальну допомогу на  лікування  в 

розмірі  5 000 грн. 

 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

  

              

               Селищний голова                                        Анатолій БИЧОК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

    

              29 вересня 2020 року                                                13 сесія 7 скликання 

   

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № ___ 

 

 

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 Жмеринського міжрайонного відділу УСБУ у 

Вінницькій області від 21.08.2020 р. № 179-258, 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 50 000 грн.  для 

Жмеринського міжрайонного відділу УСБУ у Вінницькій області. 

 

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 

                                                                             

                                                                                            

 



                                                                                  

 

ДОГОВІР № 24-2020 

про передачу міжбюджетного трансферту 

смт Літин                       2020 р.                                                                     
 

Літинська селищна рада в особі селищного голови Бичка Анатолія 

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

Україні», та   __________________________________________________в особі 

начальника ________________________________, що діє на підставі Положення, 

(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 Жмеринському міжрайонному відділу 

УСБУ у Вінницькій області у вигляді субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку 

регіонів виключно на виконання заходів, передбачених Комплексною 

оборонно-правоохоронною програмою Літинської селищної ради на 2016-2020 

роки «Безпечна Літинщина – взаємна відповідальність влади та громади» із 

змінами, внесеними рішенням 13 сесії селищної ради 7 скликання від 

____________ року № __ в сумі 50 000 грн. (Пятдесят тисяч грн. 00 копійок). 

 
 

2. Права і обов’язки сторін 

 

2.1 Жмеринський міжрайонний відділ УСБУ у Вінницькій області 

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. 

 

2.2 Літинська селищна рада зобов’язується: 

- перераховувати субвенцію відповідно до пункту 1.1 даного Договору; 

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

можливості виконувати умови даного договору.  

 

3. Відповідальність сторін 
 



3.1  При невиконанні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно 

чинного законодавства України. 

3.2  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. 

 

4. Форс-мажорні обставини 

 

4.1 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. 

4.2 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. 

 

5. Строк дії Договору та інші умови 
 

5.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 

31 грудня 2020 року. 

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

оформляється додатковою угодою до цього Договору. 

5.3 Цей Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу та знаходяться у Сторін-підписантів даного Договору. 

 

 

Літинська селищна рада      

 

вул. Соборна, 32      

смт Літин       

Вінницька область, 22300    

 Код 04325963      

         

         

 

         

Селищний голова________ А.І.Бичок      Начальник  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

    

  29 вересня 2020 року     13 сесія 7 скликання 

 

ПРОЕК РІШЕННЯ № 

 

Про передачу коштів освітньої субвенції до районного  

бюджету  

 

Відповідно до статей  93, 103-2 Бюджетного кодексу України, пунктів 27 

та 43 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2020 р. № 750 «Про підвищення оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій бюджетної сфери», 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 у вигляді міжбюджетного трансферту до районного 

бюджету Літинського району на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 1, Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2 та 

КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище у 2020 році в сумі 442800 грн. 

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 1  

до рішення   сесії  

Літинської  селищної ради 7 скликання 

від   2020 року № 

 

ДОГОВІР 24-2020 

про передачу міжбюджетного трансферту  

 
смт Літин         29 вересня 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 статей 93, 103-2 

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 здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції для відділу освіти райдержадміністрації на оплату праці з 

нарахуваннями педагогічним працівникам Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 1, 

Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2 та КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище у 2020 році в сумі 

442800 (Чотириста сорок дві тисячі вісімсот) гривень. 

 

2. Обов’язки сторін 

2.1 . Селищна рада зобов’язана:  

передбачити в бюджеті селищної ОТГ видатки у вигляді субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції;  

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 на 

оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників Літинської СЗШ І-ІІІ 

ст. № 1, Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2 та КЗЗСО І-ІІ ст. с. Селище 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.  

 

  



У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

29 вересня 2020 року                                                       13 сесія 7 скликання 

   

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 

 

Про передачу коштів до районного  

бюджету  

Відповідно до статей  93, 101 Бюджетного кодексу України, пунктів 27 та 

43  частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі клопотань КУ «Літинський районний інклюзивно-

ресурсний центр» від 07.07.2020 р. № 5,  КНП «Літинська центральна районна 

лікарня» від 15.09.2020 року № 367, сектору культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації від 02.09.2020 р. № 01-33/128, 14.09.2020 р. № 01-33/135, 

16.09.2020 р. № 01-33/137, 26.02.2020 р № 01-33/31, управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації від 03.09.2020 р. № 1612/06, 10.09.2020 

р. № 1669/05, 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 у вигляді іншої субвенції до Літинського районного 

бюджету для: 

1.1 відділу освіти райдержадміністрації на проведення поточних видатків 

для КУ «Літинський районний інклюзивно-ресурсний центр» на суму 15000 

грн.; 

1.2  КНП «Літинська центральна районна лікарня» на проведення 

поточних видатків на суму 15000 грн.; 

1.3 сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації на                     

проведення поточних видатків для структурних підрозділів сектору на суму 

70464 грн.; 

1.4 управління соціального захисту населення райдержадміністрації на 

здійснення заходів щодо соціального захисту жителів ОТГ на суму 49000 грн. 

2. Затвердити додаткові угоди про передачу міжбюджетного трансферту 

(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 

               

 

 

 

 



                                                                                  Додаток  1 

до рішення  13 сесії селищної ради 7 

скликання від  29 вересня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 4 

до Договору № 3-2020 від 11.12.2019  

про передачу міжбюджетного трансферту  

 

смт Літин                          29 вересня 2020  

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

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

Україні», 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», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 4 до Договору № 3-2020 від 11.12.2019 про передачу 

міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне: 

 

1. Сторони домовились збільшити загальну суму по Договору на 15000 

(П’ятнадцять тисяч) грн. на проведення поточних видатків для КУ 

«Літинський районний інклюзивно-ресурсний центр». 

2. Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які 

мають однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 3-2020 від 

11.12.2019 року. 

 

 

                                        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.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 
              Додаток  2 

до рішення  13 сесії селищної ради 7 

скликання  від  29 вересня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 2 

до Договору № 6-2020 від 11.12.2019  

про передачу міжбюджетного трансферту  
 

смт Літин                         29 вересня 2020  

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

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

Україні», 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», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 2 до Договору № 6-2020 від 11.12.2019 про передачу 

міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне: 

 
1. Сторони домовились збільшити загальну суму по Договору на 15000 

(П’ятнадцять тисяч) грн. для КНП «Літинська центральна районна 

лікарня» на обстеження медичних працівників, які обслуговують 

жителів ОТГ, на коронавірусну інфекцію.  

2. Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які 

мають однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 6-2020 від 

11.12.2019 року. 

 

 

                                        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.  

 

 
 

 

 

 



 
             Додаток  3 

до рішення  13 сесії селищної ради 7 

скликання   від  29 вересня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 2 

до Договору № 4-2020 від 11.12.2019  

про передачу міжбюджетного трансферту  
 

смт Літин                        29 вересня 2020  

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

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

Україні», 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», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 2 до Договору № 4-2020 від 11.12.2019 про передачу 

міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне: 

 
1. Сторони домовились збільшити загальну суму по Договору на 70464 

(Сімдесят тисяч чотириста шістдесят чотири) грн. на утримання та 

поточні видатки сектору культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації, в тому числі: 

- для КЗ «Літинська районна бібліотека» на проведення підписки 

періодичних видань – 10000 грн.; 

- на утримання та поточні видатки Літинського районного 

краєзнавчого музею ім. Устима Кармалюка –25714 грн.; 

- на часткове утримання КЗ «Літинська музична школа» з розрахунку 

на вихованців, що проживають на території ОТГ – 29500 грн.; 

- на бухгалтерське обслуговування підвідомчих установ сектору з 

розрахунку  на жителів, що проживають на території ОТГ -  5250 грн. 

2. Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які 

мають однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 4-2020 від 

11.12.2019 року. 

 
                                        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.  

 



              Додаток  4 

до рішення  13 сесії селищної ради 7 

скликання  від  29 вересня 2020 р.  №  

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 2 

до Договору № 5-2020 від 11.12.2019  

про передачу міжбюджетного трансферту  

 

смт Літин              29 вересня 2020  

 

Літинська селищна рада, в особі селищного голови Бичка Анатолія 

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

Україні», 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», з іншої сторони (в подальшому разом – 

«Сторони»), відповідно до статей 93, 101  Бюджетного  кодексу України уклали 

дану Додаткову угоду № 2 до Договору № 5-2020 від 11.12.2019 про передачу 

міжбюджетного трансферту (надалі – Угоду) про наступне: 

 

1. Сторони домовились збільшити загальну суму по Договору на 49000 

(Сорок дев’ять тисяч) грн. для управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації на здійснення заходів щодо 

соціального захисту жителів ОТГ, в тому числі: 

- на відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку та інших, 

передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян – 6000 грн.; 

- на відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на приміських маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом – 40000 грн.; 

- на надання пільг на проїзд на санаторно-курортне лікування 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії – 3000 грн. 

 

2. Інші умови Договору залишаються без змін. 

3. Дану Угоду складено у чотирьох ідентичних примірниках, які 

мають однакову юридичну силу. 

4. Дана Угода є невід’ємною частиною Договору № 5-2020 від 

11.12.2019 року. 

 

                                        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 

 

     29 вересня  2020 року                                                    13 сесія 7  скликання 

 

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 Збільшити доходи загального фонду за кодом 41050900 «Субвенція з 

місцевого бюджету на ПРОЄКТні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» на суму 774752 грн. та, відповідно, збільшити 

видатки спеціального фонду по КПКВК 0116083 «ПРОЄКТні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» КЕКВ 

3240 «Капітальні трансферти населенню» на аналогічну суму, джерелом яких є 

кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету 

розвитку). 

 

1.2 Збільшити доходи спеціального фонду за кодом 41052600 «Субвенція 

з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 



значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 58982 грн. та, відповідно, 

збільшити видатки спеціального фонду по КПК 0117462 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

субвенції з державного бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» на аналогічну суму; 

 

1.3 За рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився 

станом на 01.01.2020 року по загальному фонду: 

1.3.1 відповідно до додаткових угод до договорів  про передачу 

міжбюджетного трансферту від 11.12.2019 №№ 3-2020, 4-2020, 5-2020, 6-2020, 

передбачити субвенцію районному бюджету та збільшити видатки по КПК 

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

трансферти органам державного управління інших рівнів» загального фонду на 

загальну суму 149464 грн. 

  

1.3.2 на виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми  на 

2016-2020 роки «Безпечна Літинщина – взаємна відповідальність влади та 

громади» (зі змінами), відповідно до укладеного договору про передачу 

міжбюджетного трансферту від 29.09.2020 № 24-2020 збільшити видатки по 

КПК 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 

50000 грн. для Жмеринського міжрайонного відділу УСБУ у Вінницькій 

області; 

 

1.4 Внести зміни до кошторисних призначень Літинської селищної ради: 

1.4.1 відповідно до додаткової угоди до договору  про передачу 

міжбюджетного трансферту від 11.12.2019 №№ 2-2020, передбачити субвенцію 

районному бюджету та збільшити видатки по КПК 0119310 «Субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» на суму 442800 грн. за рахунок 

зменшення видатків по КПК 0118500 «Нерозподілені трансферти з державного 

бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів» на аналогічну суму; 

 1.4.2 на виконання Програми соціально-економічного розвитку збільшити 

видатки по КПК 0117363 «Виконання інвестиційних ПРОЄКТів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» спеціального фонду 

на суму 200000 грн. за рахунок зменшення видатків по КПК 0117461  

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 ««Капітальний ремонт інших 

об’єктів» спеціального фонду на аналогічну суму; 

 1.4.3 збільшити видатки по КПК 0118110 «Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» загального фонду на суму 



50000 грн. за рахунок зменшення видатків по КПК 0117130  «Здійснення 

заходів із землеустрою»» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

загального фонду на аналогічну суму; 

 

 

1.5. Збільшити профіцит загального фонду бюджету на суму 774752 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).  

Збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету на суму 774752 грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду 

до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

 

1.6 Затвердити  зміни до рішення, внесені рішеннями виконавчого 

комітету селищної ради від 16.09.2020 р. № 146  

 

2. Внести зміни до додатків 1-6 рішення відповідно до додатків 1-6 до 

цього рішення. 

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

2020 рік. 

4. Додатки  1-6 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:______________Л.В.Афанасьєва 

Погоджено:______________ І.Г.Ткачук 
 

            

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

29 вересня 2020 року                                                        13 сесія 7  скликання 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я № ___  
 

Про продовження договору оренди  нерухомого майна,  

що є комунальною власністю 

 

            В зв’язку із закінченням строку договору оренди нерухомого майна на 

частину об’єкту, що є комунальною власністю і упорядкування відповідної 

документації,  з метою отримання додаткових доходів до бюджету  селищної 

ради, збереження об’єктів нерухомості у відповідному стані та недопущенню їх 

подальшого руйнування, діючи в інтересах громади, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України  «Про 

оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду 

майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади           смт. Літин, Методики оцінки об’єктів оренди, селищна  рада  
  

ВИРІШИЛА: 

  

 1. Продовжити договір оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності, а саме частини адміністративного приміщення  стадіону 

«Колос»,  площею  23,12 м.
2
,  яке розташоване  по вул. Соборна, 24 а в смт. 

Літин, приватному підприємцю Фрунчак Катерині Петрівні, строком на 5 

(п’ять) років.  

          1.1.  Укласти додаткову угоду до договору оренди нерухомого майна з 

приватним підприємцем  Фрунчак К.П. 

           2.  Продовжити договір оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності, а саме частини адміністративного приміщення  стадіону 

«Колос»,  площею  23,12 м.
2
,  яке розташоване  по вул. Соборна, 24 а в смт. 

Літин, приватному підприємцю Шевчук Олені Леонідівні, строком на 5 (п’ять) 

року.  

            2.1 Укласти договір оренди нерухомого майна з приватним 

підприємцем               Шевчук О.Л. 

  3. Встановити річну ставку орендної плати за оренду приміщення 

вказаного в пункті 1,2 цього рішення з періодичністю сплати помісячно з 

урахуванням індексу інфляції. 



            4. Доручити селищному голові від імені селищної ради укласти 

додаткові угоди до договору оренди нерухомого майна вказаного в п. 1, 2 цього 

рішення. 

5. Вищевказана додаткова угода набирає чинності з моменту її 

підписання та є невід’ємною частиною Договору оренди нерухомого майна 

індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності від 05.09.2019 року. 

        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань комунальної власності, інфраструктури, житлово-

комунального господарства  та транспорту (Дячинський В.В.). 
  

  

              Селищний голова                                Анатолій БИЧОК 

  

  

  

  

  
 Виконавець _____________Ткачук І.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

       29 вересня  2020 року                                                   13 сесія 7  скликання 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

 

Про перелік об’єктів комунальної власності  

Літинської територіальної громади 

 

 З метою проведення обліку комунального майна Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади, підвищення ефективності управління цим  

майном, керуючись п.30 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, сесія селищної ради  

В И Р І Ш И Л А : 

1. У зв’язку із набуттям права власності на відумерлу спадщину, внести до 

переліку об’єктів комунальної власності Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади квартиру загальною площею 46,7 кв.м., сараю – 

14 кв.м., сараю – 5,2 кв.м. та вбиральні, що знаходиться за адресою: вул. 

Б.Хмельницького, буд. 39 кв. 4 в смт. Літин Вінницької області. 

2. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Літинської 

територіальної громади згідно з додатком (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну          

комісію селищної ради з питань комунальної власності, інфраструктури, 

житлово-комунального господарства  та транспорту (Дячинський В.В.).  

 

Селищний голова                           Анатолій БИЧОК 

 

    Виконавець:____________ І.Г.Ткачук 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 29 вересня 2020 року                                            13 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 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

«29» вересня 2020 року                                          13 сесія 7 скликання 

 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я  № ___ 
 

Про ініціювання  передачі майна до комунальної власності Літинської селищної 

об’єднаної територіальної громади зі спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, селища Літинського району  

У зв’язку із прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.06.2020 року № 707-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Вінницької області», 

керуючись ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад»,  п. 39 розділу IV «Прикінцеві та Перехідні положення» Бюджетного 

кодексу України, ч. 2 ст. 4 Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», ст. 26, ч. 1, 2  ст. 60, ч. 2 п. 10 розділу V 

«Прикінцеві та Перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Ініціювати перед Літинською районною радою здійснити передачу 

майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Літинського 

району розташованих на території Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади в комунальну власність Літинської селищної ради.  

          2. У разі прийняття позитивного рішення, Літинській районній раді 

здійснити передачу всього майна із належною технічною документацією та 

документами, що підтверджують право власності на майно. 

3. Виконавчому органу Літинської селищної ради, здійснити заходи щодо 

прийняття  зазначеного в пункті 1 цього рішення майна, у встановленому 

порядку.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Матюк С.Д.) та з питань 

комунальної власності, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

транспорту (Дячинський В.В.). 

 

Селищний голова                                        Анатолій БИЧОК 

                            
Виконавець_________________Ткачук І.Г. 


