
      ПРОЕКТ  

 
 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

 

    ____ березня 2021 року                                 4   сесія 8  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №__ 

 
Про внесення змін до рішення  2 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання  

від  23.12.2020   №  44 «Про бюджет  

Літинської селищної територіальної 

громади на 2021 рік»  

 

Відповідно до ст. ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

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

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

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

селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 2 сесії селищної ради 8 скликання від 23.12.2020  

№ 44 «Про бюджет Літинської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

(далі – рішення): 

1.1 За рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду на початок бюджетного року, збільшити видатки Літинській 

селищній раді: 

1.1.1 по КПК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 500000 грн. для 

функціонування відділення соціальної допомоги сім’ї, дітей та молоді. 

1.1.2 з метою реалізації  Програми розвитку ветеранського руху Літинської 

селищної територіальної громади по КПК 0113192 «Надання фінансової 

підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність 

яких має соціальну спрямованість» на суму 28640 грн. 

1.2  Відповідно до реєстрів про зміни до помісячного розпису загального 

фонду обласного бюджету від 02.03.2021 № 6, 7 збільшити доходи  по коду 

41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду» на суму 68893 грн. та збільшити 

видатки відділу освіти, культури, молоді та спорту по КПК 0611210 «Надання 

освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» на аналогічну суму.  

 



1.3 Враховуючи клопотання Літинської селищної ради здійснити 

перерозподіл кошторисних призначень між кодами економічної класифікації 

видатків, а саме: на виконання Програми розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг загального користування по КПК 0117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок місцевого бюджету» загального фонду збільшити видатки по КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 

суму 375000 грн. за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» на аналогічну суму для передачі їх одержувачу бюджетних 

коштів Державному підприємству «Служба автомобільних доріг у Вінницькій 

області» (код за ЄДРПОУ 42434474).  

1.4 Враховуючи клопотання КУ «Центр надання соціальних послуг 

Літинської селищної ради», з метою приведення видатків у відповідність до вимог 

бюджетної класифікації,  здійснити перерозподіл кошторисних призначень між 

кодами програмної класифікації видатків, а саме: збільшити видатки по КПК 

0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» на суму 5156097 грн. загального фонду за рахунок 

зменшення видатків по  КПК 0113104 «Забезпечення  соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю» на аналогічну суму. 

2. Внести зміни до додатків 1, 3, 4, 5 рішення відповідно до додатків 1-4 до 

цього рішення. 

3. Фінансовому відділу Літинської селищної ради (Афанасьєва Л.В.) внести 

дані зміни до розпису бюджету територіальної громади на 2021 рік. 

4. Додатки  1-4 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 (Твердий В.М.) 

 

 

 

Селищний голова        Анатолій БИЧОК 

 
_______Мельник В.Б. 

Виконавець________Афанасьєва Л.В. 

Погоджено_________Ткачук І.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  ПРОЕКТ №2 

 

 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

 

________ 2021 року                                        4 (позачергова) сесія 8 скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

Про прийняття майна зі спільної  

комунальної власності територіальних  

громад сіл, селищ, міст Вінницького  

району до комунальної власності  

Літинської селищної територіальної громади 

 

 Відповідно до Закону України «Про внесення змін  до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» від 17.11.2021 № 

1009-ІХ, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності»,  Цивільного кодексу України,  Господарського кодексу України,  

Постанови ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» від  17.07.2020  № 807-ІХ,  

враховуючи висновки постійної комісії  селищної ради з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту, 

керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Прийняти  нерухоме та рухоме майно із спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району до комунальної 

власності Літинської селищної територіальної громади: 

- адміністративне приміщення, гаражі, адреса: 22300, Вінницька  

область, Літинський район, смт Літин, вул. Соборна, 7 (ЄДРПОУ 21728987); 

- автомобіль  ВАЗ 21074 2002 року випуску, шасі ХТА 21074021654121, 

номерний знак 77770 ВТ. 

2.  Утворити комісію з приймання-передачі майна зі спільної комунальної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району до 

комунальної власності Літинської селищної територіальної громади, згідно п. 1 

цього рішення. 

  3. Акт приймання-передачі об’єктів нерухомого та рухомого майна, 

зазначеного в п. 1 даного рішення, подати  на затвердження сесії Літинської 

селищної ради. 

       4. Визначити, що дані об’єкти нерухомого та рухомого майна, зазначені в      

п. 1 рішення, приймаються зі збереженням їх цільового призначення та 

зобов’язанням не відчужувати у приватну власність. 



        5. Прийняти до комунальної власності Літинської селищної територіальної 

громади  в особі Літинської селищної ради  об’єкти нерухомого та рухомого 

майна, зазначені в п. 1 даного рішення. 

       6. Виконавчому комітету Літинської селищної ради підготувати для 

оформлення та реєстрації, в установленому законом порядку, права комунальної 

власності територіальної громади в особі Літинської селищної ради  на об’єкти 

нерухомого та рухомого майна, зазначеного в п. 1 цього рішення. 

       7.   На підставі наданих документів взяти на баланс Літинської селищної ради 

об’єкти нерухомого та рухомого майна, зазначеного в п. 1 цього рішення. 

       8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та транспорту (Яковенко О.О.). 

 

 

Селищний голова                                                       Анатолій БИЧОК 

 

 
________________Мельник В.Б. 

 

Виконавець ________  О.КОБА 

Погоджено_____________ І.Г.Ткачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     ПРОЕКТ 

 

 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

 

  ____ березня 2021 року                              4 сесія 8  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № ___ 

 
Про затвердження Програми розвитку  

ветеранського руху Літинської селищної 

    територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

З метою надання фінансової підтримки громадським організаціям, які 

об’єднують ветеранів війни і праці, на виконання законів України «Про 

об’єднання громадян», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада  

                                    ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку ветеранського руху Літинської 

селищної територіальної громади на 2021-2025 роки (додається). 

2. Фінансування Програми здійснювати з місцевого бюджету в межах 

фінансових ресурсів, затверджених на відповідний бюджетний рік,  та інших 

джерел, не заборонених  чинним законодавством.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного відродження, 

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

захисту (Захаревич В.М.) 

      

       Селищний голова                                                     Анатолій Бичок 

 
_______Мельник В.Б. 

Виконавець________Афанасьєва Л.В. 

Погоджено_________Ткачук І.Г. 

 
 

 

 

 
       Додаток  

до рішення 4 сесії 8 скликання 

від 12.03.2021 № 



 
ПРОГРАМА 

розвитку ветеранського руху Літинської селищної  

територіальної громади 

на 2021-2025 роки 

 

ПАСПОРТ 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Літинська селищна рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми   

Закон України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні» 

від 16.12.1993 року № 3721-ХII та Закон 

України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» від 

22.10.1993 року № 3551-XII 

 

3. Розробник програми Відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я Літинської селищної ради 

 

4. Співрозробники програми Відокремлений підрозділ організації 

ветеранів України Літинської селищної 

територіальної громади 

5. Відповідальні виконавці 

програми 

Літинська селищна рада 

6. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

Бюджет Літинської селищної територіальної 

громади  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, тис.грн 

всього, у тому числі: 

143,2 

8.1 - коштів бюджету Літинської 

селищної територіальної 

громади 

- коштів інших джерел 

143,2 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма розвитку ветеранського руху Літинської селищної територіальної 

громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена на виконання законів 

України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» від 16.12.1993 року № 3721-ХII та «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551-XII. 



При розробці Програми враховано пропозиції ветеранських та громадських 

організацій, які розташовані на території Літинської селищної ради. 

Програма спрямована на фінансову підтримку громадських організацій, які 

об’єднують ветеранів війни і праці, учасників війни, дітей війни, інвалідів, людей 

похилого віку, пенсіонерів, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

СТАН ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Громадські організації ветеранів беруть активну участь у розв’язанні проблем 

ветеранів та інвалідів, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 

пов’язаних із поліпшенням матеріально-побутових умов, організацією культурного 

дозвілля, сприяють посиленню соціального захисту своїх членів, здійснюють 

підтримку їх громадської діяльності, тісно співпрацюють з органами влади та 

громадськими волонтерськими структурами. 

У своїй діяльності організації керуються Законом України «Про об’єднання 

громадян» та іншими законодавчими актами. Діють на підставі своїх Статутів, 

прийнятих установчими зборами та зареєстрованими в установленим законодавством 

порядку. 

Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських організацій 

в державі і підвищенням їх ролі та авторитету щодо участі у громадському житті 

Літинської селищної територіальної громади. 

 

МЕТА   ПРОГРАМИ 

Метою програми є залучення громадських організацій до розв’язання проблем 

ветеранів шляхом здійснення всебічного захисту їх прав, сприяння в наданні їм та їх 

сім’ям матеріальної допомоги, а також залучення представників зазначених 

громадських організацій до роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

соціального захисту ветеранів. 

Програма передбачає надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів, які виконують суспільно значимі функції.  

 

ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 

Завдання Програми полягає у реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту населення та наданні фінансової підтримки громадським організаціям, які 

працюють в напрямку всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, 

вікових інтересів ветеранів війни та праці, воїнів - інтернаціоналістів, ліквідаторів 

аварії на Чорнобильській АЕС. 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

Бюджетні кошти спрямовуються на: 

1) проведення заходів статутними органами громадської організації (засідання 

ради, конференції, загальні збори тощо); 

2) участь у підготовці і проведенні заходів із відзначення державних свят: річниці 

Перемоги у Другій світовій війні, Дня Незалежності України, Дня партизанської 

слави, Дня ветерана, Дня захисника України, Міжнародного дня громадян похилого 



віку, Міжнародного дня інвалідів, Дня пам’яті жертв голодомору та інших державних 

свят; 

3) сприяння розвиткові художньої самодіяльності та фізичної культури серед 

ветеранів; 

4) оплату: 

- оренди приміщень, обладнання та інвентарю; 

- комунальних послуг; 

- послуг поштового зв’язку та електрозв’язку; 

- послуг з поточного ремонту орендованих інвентарю, обладнання та приміщень; 

- послуг з придбання канцелярських виробів, витратних матеріалів; 

-передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних 

та методичних видань з питань соціального захисту ветеранів, діяльності громадських 

організацій та бухгалтерського обліку. 

5) матеріального заохочення працівників громадської організації.  

6) сплату відрядження працівників громадської організації та відшкодування 

учасникам заходу витрат на проїзд, проживання та харчування.  

 

ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в бюджеті 

Літинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Порядок перерахування коштів громадським організаціям та звітування щодо їх 

напрямків використання визначається виконавчим комітетом селищної ради. 

Головним розпорядником коштів, спрямованих на фінансування цієї Програми, є 

Літинська селищна рада. 

 

 

 

 

 

Орієнтовний обсяг забезпечення Програми розвитку ветеранського руху 

Літинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки  

тис.грн. 

 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Всього: 143.2 тис, грн.  28.64 28.64 28.64 28.64 28.64 

у тому числі: 

Відокремлений підрозділ 

Організації ветеранів 

України у Літинській 

селищній ТГ 

28.64 28.64 28.64 28.64 28.64 

 

 

 

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 



Виконання Програми сприятиме: 

- забезпеченню фінансової підтримки статутної діяльності громадських 

організацій; 

- підвищенню рівня та якості життя членів громадських організацій. 

 

КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, 

зазначеними у цій Програмі.  

 
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з гуманітарних 

питань: освіти, культури, спорту, духовного відродження, молодіжної політики, 

охорони здоров я, материнства, дитинства та соціального захисту. 

 
 

 
Секретар селищної ради     Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                         ПРОЕКТ 1 

 

 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

________ 2021 року                          4 (позачергова) сесія 8 скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

 

Про затвердження передавальних актів 

 

Розглянувши подані комісіями з реорганізації сільських рад Літинського 

району Вінницької області Передавальні акти, керуючись ст.ст. 104 - 108 

Цивільного кодексу України, відповідно до ст.ст. 56 - 59 Господарського кодексу 

України,  враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

транспорту,  керуючись ст. 26, п. 1 ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 59,                ст. 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада                          

                                         

                                            ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити передавальні акти комісії з реорганізації наступних сільських 

рад Літинського району Вінницької області: 

    - Багриновецької сільської ради, код ЄДРПОУ 04326158, місцезнаходження:  

вул. Центральна, 57 с. Багринівці Літинський район, Вінницька область (акт 

додається); 

    - Бірківської сільської ради, код ЄДРПОУ 04329211, місцезнаходження:                  

вул. Гагаріна, 52 с. Бірків Літинський район, Вінницька область (акт додається); 

    - Бруслинівської сільської ради, код ЄДРПОУ  04329228, місцезнаходження: 

вул. Миколи Короля, 18 с. Бруслинів Літинський район, Вінницька область  (акт 

додається); 

    - Громадської сільської ради,  код ЄДРПОУ  04525969, місцезнаходження:                

вул. Центральна, 12 с. Громадське  Літинський район, Вінницька область                 

(акт додається); 

    - Горбовецької сільської ради,  код ЄДРПОУ 04329234, місцезнаходження:                

вул. Сонячна, 65 с. Горбівці Літинський район, Вінницька область                            

(акт додається); 

    - Дяковецької сільської ради, код  ЄДРПОУ 04326365, місцезнаходження:                

вул. Центральна, 6 с.Дяківці Літинський район, Вінницька область                            

(акт додається); 

    - Івчанської сільської ради, код ЄДРПОУ  04326371, місцезнаходження:            

вул. Центральна, 32 с. Івча Літинський район, Вінницька область                            

(акт додається); 



    - Кулизької сільської ради, код  ЄДРПОУ  04326394, місцезнаходження:              

вул. Шевченка, 81 с. Кулига Літинський район, Вінницька область                          

(акт додається); 

    - Літинецької сільської ради,  ЄДРПОУ 04326419, місцезнаходження:               

вул. Жовтнева, 13 с. Літинка Літинський район, Вінницька область                          

(акт додається); 

    - Малинівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04326425), місцезнаходження:                  

вул. Залізнякова, 1 с. Малинівка Літинський район, Вінницька область                    

(акт додається); 

     - Осолинської сільської ради, код ЄДРПОУ 04326448, місце знаходження:                            

вул. Шевченка, 1 с. Осолинка Літинський район, Вінницька область                         

(акт додається); 

    - Соснівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04326477, місце знаходження:                    

вул. Центральна, 8 с. Сосни Літинський район, Вінницька область                           

(акт додається), до правонаступника Літинської селищної ради. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Літинської селищної ради 

здійснити заходи щодо подальшого обліку зазначеного майна, прав, обов’язків, 

активів та зобов’язань  сільських рад, згідно п.1  цього рішення, зазначені в 

додатках до Передавальних актів, відповідно до вимог чинного законодавства. 

    3.  Голові комісії з реорганізації сільських рад забезпечити внесення 

відповідних змін до переліку об’єктів комунальної власності Літинської селищної 

ради. 

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та транспорту (Яковенко О.О.). 

 

Селищний голова                                                          Анатолій Бичок 

 
 

________________Мельник В.Б. 

 

Виконавець ________  О.КОБА 

Погоджено_____________ І.Г.Ткачук  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                 ПРОЕКТ  16 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

________ 2021 року                          4 (позачергова) сесія 8 скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

Про внесення змін до рішення 
3 сесії Літинської селищної ради 
8 скликання від 24.02.2021 № 94    
 «Про  реорганізацію Комунального 
закладу «Літинська районна бібліотека»»   

 
  

    Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», п. 2 

статті 22 Закону України «Про культуру», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 06.02.2019 №72, керуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

Рекомендаціями Національної Парламентської бібліотеки України щодо 

організації надання бібліотечних послуг в умовах об’єднаних територіальних 

громад, рішення 2 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 

року № 58 «Про прийняття майна зі спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району до комунальної 

власності Літинської селищної територіальної громади», з метою забезпечення 

організації надання бібліотечних послуг жителям Літинської селищної 

територіальної громади, Літинська селищна рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 24 

лютого 2021 року №94 «Про реорганізацію комунального закладу «Літинська 

районна бібліотека»  наступні зміни:  

      1.1. Змінити засновника Комунального закладу Літинської районної ради 

«Літинська районна бібліотека» (код ЄДРПОУ 05464193) шляхом виключення зі 

складу засновників Літинської районної ради (код ЄДРПОУ 21728987) та 

включення  Літинської селищної ради (ЄДРПОУ  04325963) до складу 

засновників. 

       1.2. Змінити назву Комунальний заклад «Літинська районна бібліотека» 

Літинської районної ради у Комунальний заклад «Публічна бібліотека» 

Літинської селищної ради.  

       1.3. Змінити адресу Комунального закладу «Публічна бібліотека» Літинської 

селищної ради з адреси: 22300 Вінницька область, Літинський район, смт Літин, 

вул. Вінницька, 23 на адресу: 22300 Вінницька область, Вінницький район,  смт  

Літин, вул. Вінницька, 23. 

        2. Затвердити Положення « Про бібліотеку - філію» (згідно з додатком 4) 



       3.Утворити у складі комунального закладу «Публічна бібліотека» Літинської 

селищної ради  відокремлені структурні підрозділи-філії, що знаходяться поза 

його місцезнаходженням: 

Багриновецька бібліотека-філія: адреса – 22352, Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с.Багринівці, вул. Цимбалюка, 2; 

Бірківська бібліотека-філія: адреса – 22352, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. 

Бірків, вул. Гагаріна, 52; 

Бруслинівська бібліотека-філія: адреса – 22333, Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с.Бруслинів, вул. Миколи Короля, 5; 

Вербівська бібліотека-філія: адреса – 22334, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. 

Вербівка,  вул. Ювілейна, 1; 

Новосільська бібліотека-філія: адреса – 22335, Вінницька обл., Вінницький  р-н, 

с.Новоселиця,  вул. Шкільна, 16; 

Горбівецька бібліотека-філія: адреса – 22351, Вінницька обл., Вінницький     р-н, 

с. Горбівці,  вул. Сонячна, 66; 

Громадська  бібліотека-філія: адреса – 22343, Вінницька обл., Вінницький    р-н, с. 

Громадське, вул. Центральна, 14; 

Дяковецька бібліотека-філія: адреса – 22341, Вінницька обл., Вінницький      р-н, 

с. Дяківці, вул. Центральна, 7; 

Івчанська бібліотека-філія: адреса – 22332, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. 

Івча, вул.Революційна, 33 б; 

 Кулизька бібліотека-філія: адреса – 22346, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. 

Кулига, вул.Шевченка, 81; 

Літинецька бібліотека-філія: адреса – 22342, Вінницька обл., Вінницький      р-н, с. 

Літинка,  вул. Жовтнева, 11; 

 Малинівська бібліотека-філія: адреса – 22360, Вінницька обл., Вінницький    р-н, 

с. Малинівка, вул. Шкільна, 1; 

 Петричанська бібліотека-філія: адреса – 22362, Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с. Петрик, вул. Центральна, 41; 

 Осолинська бібліотека-філія: адреса – 22330, Вінницька обл., Вінницький     р-н, 

с. Осолинка,  вул. Шевченка, 1; 

 Миколаївська бібліотека-філія: адреса – 22331, Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с. Миколаївка, вул. Богдана Хмельницького, 15; 

 Селищенська бібліотека-філія: адреса – 22307, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. 

Селище, вул. Центральна, 58; 

 Соснівська бібліотека-філія: адреса – 22344, Вінницька обл., Вінницький      р-н, 

с. Сосни, вул. Центральна, 1/а; 

 Городищенська бібліотека-філія: адреса - 22347, Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с. Городище, вул. Подільська, 51/1; 

Бібліотека-філія села Літинські Хутори: адреса – 22345, Вінницька обл., 

Вінницький р-н, с. Літинські Хутори,  вул. Молодіжна, 9. 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань:  освіти, культури, спорту,  духовного  

відродження, молодіжної  політики,  охорони  здоров’я,  материнства,  дитинства 

та соціального  захисту (Захаревич В.М.) та комісію з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (Твердий В.М.) 

 
   

Селищний  голова                                              Анатолій  БИЧОК 



 

  
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

                                                                                                                    ПРОЕКТ №4 

__  березня 2021 року    4 (позачергова) сесія 8 скликання 

                                                              РІШЕННЯ №____ 

Про згоду на участь у  конкурсі  

Вінницької обласної Ради  

«Комфортні громади» 

             

Відповідно до Бюджетного кодексу України, розпорядження голови 

обласної Ради від 20 січня 2021 року № 18 «Про конкурс Вінницької обласної 

Ради «Комфортні громади», керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію Літинського 

селищного голови  Бичка А.І., Літинська  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати згоду на участь у конкурсі Вінницької обласної Ради «Комфортні 

громади». 

2. До 

Дирекції Конкурсу подати  проекти: 

     2.1. «Збереження культурної спадщини літературно-меморіального музею 

М.П.Стельмаха», у разі виділення коштів з обласного бюджету для реалізації 

даного проекту, гарантувати  співфінансування з селищного бюджету у розмірі 

254,2 тис.грн., або 62 %  від його загальної вартості. 

     2.2. «Покращення безпеки громадян Літинської територіальної громади», у разі 

виділення коштів з обласного бюджету для реалізації даного проекту, гарантувати  

співфінансування з селищного бюджету у розмірі  245 тис.грн., або 61,25 %  від 

його загальної вартості. 

      3. Спеціалісту з управління проектами і програмами розвитку територій 

Тарасюк В.В. забезпечити подачу проектів до Дирекції Конкурсу у встановлені 

терміни.  

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Твердий В.М.).  

  Селищний  голова          АНАТОЛІЙ  БИЧОК 
________________Мельник В.Б. 

Виконавець ________  О.Носов 

Погоджено_____________ І.Г.Ткачук  

 



 

  

                                                                                      ПРОЄКТ 8 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

   ___ березня 2021 року                                 4 (позачергова)  сесія 8 скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № __  

 
                         

Про виготовлення гербових печаток,  

печаток та штампів виконавчого комітету 

Літинської  селищної ради 

 

З метою належного надання адміністративних послуг на всій території 

Літинської селищної ради  та відповідно до Законів України  «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад», «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування та районних державних адміністрацій», Постанови Верховної 

Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» ,  Правил організації 

діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року 

№1000/5, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Літинська селищна рада  

                                            ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити описи та зразки гербових печаток, печаток і штампів 

виконавчого апарату Літинської селищної ради (згідно з додатками 1-6). 

2. Виготовити гербові печатки, печатки та штампи відповідно до описів та 

зразків печаток та штампів виконавчого апарату Літинської селищної ради в 

кількості по одному примірнику. 

    3. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання 

печаток та штампів на секретаря Літинської селищної ради та заступника 

селищного голови   з питань діяльності виконавчих органів. 

    4. Ведення журналу обліку та видачу номерних гербових печаток, печаток для 

довідок та штампів доручити начальнику організаційного відділу Літинської 

селищної ради Юдіну О.Й. 

     5. Виготовлення вищезазначених печаток та штампів здійснювати  за рахунок 

коштів Літинської селищної ради.   



      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань  прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, 

регламенту (Абразовська О.В.). 

 

 

Селищний голова                                                  Анатолій БИЧОК                                                                    

 
________________Мельник В.Б. 

 

Виконавець ________  І.Г.Ткачук 

Погоджено_____________ І.Г.Ткачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Додаток 1 

                                                            до рішення сесії Літинської селищної ради  

                                                        від __березня 2021 року № __  

 

Опис 

 гербової печатки  виконавчого комітету 



Літинської селищної ради 

  

Обов’язкові відомості: 

  

Гербова печатка  виконавчого комітету має форму правильного кола 

діаметром  45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком з надписом 

Україна. У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України 

шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 24 мм. 

По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською 

мовою розміщуються напис: "ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА» нижче 

«Вінницький район, Вінницька область».   

На нижньому    стику    напису   найменування виконавчого комітету у  

першому  рядку  центровим  способом  розміщується напис *Україна*,  який з 

обох боків розділено семикутною зірочкою, над яким розміщується напис «код  

ЕДРПОУ 04325963». 

Печатка виготовляється з гуми.  Для печатки використовується штемпельна 

фарба синього кольору.  

 

 
   
   Секретар селищної ради                                        Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Додаток 2 

                                                            до рішення сесії Літинської селищної ради  

                                                        від __березня 2021 року № __  

 

 

Опис 

печатки  виконавчого комітету 

Літинської селищної ради 

  

Обов’язкові відомості: 

  



         Печатка для виконавчого комітету має форму правильного кола діаметром 

45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки 

знаходиться напис «Д» Виконавчий комітет», обрамлений колом діаметром 24 

мм. 

По зовнішньому від обрамлення напису колу зліва направо українською 

мовою розміщуються напис: «ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА Вінницький 

район, Вінницька область».   

На нижньому    стику    напису   найменування виконавчого комітету у  

першому  рядку  центровим  способом  розміщується напис *Україна*,  який з 

обох боків розділено семикутною зірочкою.  

Печатка виготовляється з гуми. Для печатки використовується штемпельна 

фарба синього кольору.  

 

 

 

 

 

   Секретар селищної ради                                        Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Додаток 3 

                                                            до рішення сесії Літинської селищної ради  

                                                        від __березня 2021 року № __  

 

 

Опис 

гербової печатки для державного реєстратора  

Літинської селищної ради 

  

Обов’язкові відомості: 

  

        Гербова печатка для державного реєстратора має форму правильного кола 

діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки 

зображення малого герба України шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене 

колом діаметром 24 мм. 



По зовнішньому від обрамлення напису колу у верхній та нижній частинах 

українською мовою розміщуються напис: *ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР* 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР* Літинська селищна рада Вінницький район, 

Вінницька область», який розділено семикутною зірочкою.  

 На нижньому    стику    напису   найменування у  першому  рядку  

центровим  способом  розміщується напис * 1 *,  який з обох боків розділено 

семикутною зірочкою.  

Печатка виготовляється з гуми. Для печатки використовується штемпельна 

фарба синього кольору.  

 

 

 

 

 

   Секретар селищної ради                                        Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Додаток 4 

                                                            до рішення сесії Літинської селищної ради  

                                                        від __березня 2021 року № __  

 

 

Опис 

гербова печатка для служби у справах дітей та сім'ї  

Літинської селищної ради 

  

Обов’язкові відомості: 

  

        Гербова печатка для служби у справах  дітей та сім'ї має форму правильного 

кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі 

печатки зображення малого герба України шириною 11 мм, висотою 15 мм, 

обрамлене колом діаметром 24 мм. 

По зовнішньому від обрамлення напису колу у верхній та нижній частинах 

українською мовою розміщуються напис: ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї  Вінницький район, Вінницька область», 

який розділено семикутною зірочкою.  



 На нижньому    стику    напису   найменування у  першому  рядку  

центровим  способом  розміщується напис * Україна *,  який з обох боків 

розділено семикутною зірочкою.  

Печатка виготовляється з гуми. Для печатки використовується штемпельна 

фарба синього кольору.  

 

 

 

 

 

   Секретар селищної ради                                        Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                        Додаток 5 

                                                            до рішення сесії Літинської селищної ради  

                                                        від __березня 2021 року № __  

 

 

Опис 

 печатка для загального відділу  

Літинської селищної ради 

  

Обов’язкові відомості: 

  

        Печатка для загального відділу має форму правильного кола діаметром 45 

мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться 

напис «ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ»,  під даним написом напис «04325963» 

обрамлений колом діаметром 24 мм. 

По зовнішньому від обрамлення напису колу зліва направо українською 

мовою розміщуються напис: «ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА Вінницький 

район, Вінницька область».   

На нижньому    стику    напису   найменування виконавчого комітету у  

першому  рядку  центровим  способом  розміщується напис *Україна*,  який з 

обох боків розділено семикутною зірочкою.  

Печатка виготовляється з гуми. Для печатки використовується штемпельна 

фарба синього кольору.  



 

 

 

 

 

 

   Секретар селищної ради                                        Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Додаток 6 

                                                            до рішення сесії Літинської селищної ради  

                                                        від __березня 2021 року № __  

 

                                                                        

                                                                Опис 

 штампів для довідок та загального відділу  

 

1. ШТАМП для довідок 

  

Штамп для довідок виконавчого комітету має прямокутну форму розміром 60 мм 

на 40 мм та містить наступну інформацію: 

Номер примірника: УКРАЇНА, назва установи – ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА 

РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ; Ідентифікаційний 

код 04325963  місцезнаходження – 22300, смт. Літин             вул. Соборна, 7, тел. 

(04347) 2-02-08  
 

                                   УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Ідентифікаційний код 04325963 
                        22300, смт. Літин, вул. Соборна, 7 
                                    тел. (04347)2-02-08 

 

№________ від ______________________ 20___ р. 

             

    

2. ШТАМП 



для загального відділу Літинської селищної ради 

 

штамп для загального відділу для вхідної документації має прямокутну форму 

розміром 50 мм на 25 мм та містить наступну інформацію: 

Номер примірника: назва установи – ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ; Ідентифікаційний код 04325963  місцезнаходження – 

22300, смт. Літин             вул. Соборна, 7, тел. (04347) 2-02-08  
 

                                    

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

Вх. №_____________ 

          

                _____       _________________ 20___  

Секретар селищної ради                                        Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 10 

 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

__березня 2021 року                                         4 (позачергова) сесія 8 скликання 

 

РІШЕННЯ №____ 

 

Про внесення змін до рішення 3 сесії Літинської  

селищної ради 8 скликання від 24.02.2021  № 92   

«Про затвердження Положення Комунальної установи  

«Літинський центр професійного розвитку 

 педагогічних працівників»  

 

 З метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх 

психологічній підтримці та консультуванню, відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,  Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.07.2020   № 672 «Деякі питання професійного розвитку 

педагогічних працівників», рішення 2 сесії Вінницької районної ради 8 скликання 

від 22.12.2020   № 59 «Про передачу майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Вінницького району до комунальної власності Літинській 

селищній  територіальній громаді», рішення 2 сесії Літинської селищної ради 8 

скликання від 23 грудня 2020 року № 58 «Про прийняття майна зі спільної  

комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького 

району до комунальної власності Літинської селищної територіальної громади»,  

Літинська селищна рада   

                                                         

                                                 ВИРІШИЛА: 

 

      1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 

24.02.2021 № 92 «Про затвердження Положення Комунальної установи 

«Літинський центр професійного розвитку педагогічних працівників»  такі зміни:  

    1.1. Змінити засновника Комунальної установи Літинської районної ради 

«Літинський центр професійного розвитку  педагогічних працівників»                   

(код ЄДРПОУ 40052295) шляхом виключення зі складу засновників Літинської 

районної ради (код ЄДРПОУ 21728987) та включення  Літинської селищної ради 

(ЄДРПОУ  04325963) до складу засновників. 

   1.2. Змінити назву Комунальної установи «Літинський районний методичний 

кабінет» Літинської районної ради на Комунальну установу «Літинський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників» Літинської селищної ради. 

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

гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного відродження, 



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

захисту (Захаревич В.М.). 

 

   Селищний  голова                                                  Анатолій БИЧОК 

 
 

_______________Мельник В.Б. 

Погоджено ____________ Ткачук І.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Проект 5   

 
 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

 

   ____ березня    2021 року                                    4 (позачергова) сесія 8  скликання 

 

РІШЕННЯ №___ 

 

Про виділення коштів з місцевого бюджету на 

співфінансування робіт з ремонту та утримання доріг 

загального користування місцевого значення 

 

Відповідно до пп. «в» п. 10 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, на 

виконання Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг в межах Літинської селищної територіальної громади на 

2021-2023 роки, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань 

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

міжнародного співробітництва,  керуючись пп. «а» частини 1 ст. 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Літинська селищна рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Виділити кошти з бюджету Літинської селищної територіальної громади 

для співфінансування робіт з експлуатаційного утримання та поточного дрібного 

ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення          

С-02-11-23 (Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка -  Малинівка),               

С-02-11-01 (Літин - Супрунів) в сумі 375 000 грн. в межах кошторисних 

призначень по КПКВКМБ  0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету». 

2. Залучити Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у 

Вінницькій області» (код за ЄДРПОУ 42434474) для здійснення заходів, 

передбачених бюджетною програмою за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» та включити його в мережу як одержувач бюджетних коштів.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Твердий В.М.) 

      Селищний голова                  Анатолій БИЧОК 

  
________________Мельник В.Б. 

 

Виконавець ________  О.Носов 

Погоджено_____________ І.Г.Ткачук  

 

 

 



 

ПРОЕКТ 12 

 
 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

   ____   березня   2021 року                              4 (позачергова) сесія 8  скликання 

                                                             

РІШЕННЯ  ___ 

Про закріплення депутатів 

Літинської селищної ради за 

виборчими округами 

 

 

З метою забезпечення ефективності виконання депутатами своїх 

повноважень перед громадою Літинської селищної територіальної громади, 

відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  

селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Закріпити депутатів Літинської селищної ради, обраних у 

багатомандатному виборчому окрузі, за територіально-виборчими округами 

(згідно з додатком). 

2. Дане рішення опублікувати на офіційному сайті Літинської селищної 

ради . 

 
 

 

Селищний голова      Анатолій БИЧОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                 ПРОЄКТ 

6 

                                                                             
У К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
___  березня 2021 року                                    4 (позачергова)  сесія 8 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  № __  

 

Про затвердження структури та загальної чисельності 

Комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Літинської селищної ради 

 

     З метою підвищення якості надання Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Літинської селищної ради, відповідно до  наказу 

Мінсоцполітики України від 12.07.2016  № 753 «Про затвердження Типового 

штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)», керуючись                          ст.ст. 26, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада 

                                             

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити структуру та загальну чисельність  Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Літинської селищної ради (додається). 

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

питань фінансів, бюджету, планування  соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Твердий В.М.). 

 

   Селищний голова                                                  Анатолій БИЧОК                                                                    
 

 

 

________________Мельник В.Б. 

Виконавець ________  І.Г.Ткачук 

Погоджено_____________ І.Г.Ткачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/Z970280?ed=2013_05_14&an=145


                                                                                                                 ПРОЄКТ 13 

                                                     
У  К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 ___ березня 2021 року                                    4 сесія 8  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про виконання рішення 1 сесії  

(друге пленарне засідання) 

Літинської селищної ради 8 скликання         

від 09.12.2020  № 17 «Про реорганізацію»             

сільських рад шляхом приєднання до  

Літинської селищної ради 

 

        Відповідно  до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», на виконання рішення 1 сесії (друге пленарне засідання) Літинської 

селищної ради 8 скликання 09.12.2020  №17 «Про реорганізацію» сільських рад 

шляхом приєднання до Літинської селищної ради, керуючись  ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

       1. Зобов’язати  селищного голову Літинської селищної ради подати 

державному реєстратору документи необхідні для завершення процедури 

реорганізації шляхом приєднання до Літинської селищної ради в Єдиний 

державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань стосовно: 

- Багринівської сільської ради; 

- Бірківської сільської ради; 

- Бруслинівської сільської ради; 

- Горбовецької сільської ради;   

- Громадської сільської ради; 

- Дяківецької сільської ради;  

- Осолинської сільської ради; 

- Соснівської сільської ради; 

- Літинецької сільської ради; 

- Івчанської сільської ради; 

- Малинівської сільської ради; 

- Кулизької сільської ради. 

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

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту                   

(Абразовська О.В.). 

 
   Селищний голова     Анатолій  БИЧОК 
________________Мельник В.Б. 

Погоджено_____________ І.Г.Ткачук  

 

 

 



 

ПРОЄКТ 11 

 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

__березня 2021 року                                                     4 сесія 8 скликання 

 

РІШЕННЯ ____ 

 

Про припинення Комунального  

закладу Літинської районної ради  

«Кінотеатр ім. У. Кармалюка»  

шляхом ліквідації 

 

 З метою удосконалення та упорядкування мережі бюджетних установ, 

економного і раціонального використання бюджетних коштів, відповідно до ст. 

104, 105 Цивільного Кодексу України, враховуючи рішення 2 сесії  Вінницької 

районної ради 8 скликання від 22.12.2020 № 59 «Про передачу майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району до 

комунальної власності Літинській селищній  територіальній громаді», рішення 2 

сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 23.12.2020 № 58 «Про прийняття 

майна зі спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Вінницького району до комунальної власності Літинської селищної 

територіальної громади», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Літинська селищна рада  

                                                ВИРІШИЛА: 

 

      1. Змінити засновника Комунального закладу Літинської районної ради 

«Кінотеатр ім. У. Кармалюка» (код ЄДРПОУ 35840885) шляхом виключення зі 

складу засновників Літинської районної ради (код ЄДРПОУ 21728987) та 

включення  Літинської селищної ради (ЄДРПОУ  04325963) до складу 

засновників. 

     2. Припинити Комунальний заклад Літинської районної ради «Кінотеатр ім. У. 

Кармалюка»  (код ЄДРПОУ 35840885),  який знаходиться за адресою: 22300, 

Вінницька область, Вінницький район, смт Літин, вул. Соборна, 17, шляхом 

ліквідації.  

     3. Встановити термін заявлення кредиторами своїх вимог протягом двох 

місяців з моменту оприлюднення на офіційному вебсайті центрального органу 

виконавчої влади, що здійснює державні повноваження в сфері державної 

реєстрації, повідомлення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації 

Комунальний заклад Літинської районної ради «Кінотеатр ім. У. Кармалюка». 

4. Утворити ліквідаційну комісію Комунального закладу Літинської районної 

ради «Кінотеатр ім. У. Кармалюка» та затвердити її склад, згідно з додатком до 

даного рішення. 



5. Встановити місцезнаходження ліквідаційної комісії Комунального закладу 

Літинської районної ради «Кінотеатр ім. У. Кармалюка», за адресою: 22300, 

Вінницька область, Вінницький район, смт Літин, вул. Соборна, 17. 

6. Голові ліквідаційної комісії здійснити  передбачені законодавством заходи, 

пов’язані з припиненням  Комунального закладу Літинської районної ради 

«Кінотеатр ім. У. Кармалюка», шляхом ліквідації, а саме: 

6.1. у встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 

прийняте рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації; 

6.2. після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скласти 

проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна 

Комунального закладу Літинської районної ради «Кінотеатр                          ім. У. 

Кармалюка», перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду та 

подати його на затвердження сесії селищної ради; 

6.3. у разі потреби на підставі проміжного ліквідаційного балансу провести 

розрахунки з кредиторами; 

6.4. звернутися до відповідного органу державної податкової служби та 

відповідного органу Пенсійного фонду України для отримання довідок про 

відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах), а також 

до архівної установи та отримати довідку про прийняття документів, які 

відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; 

6.5. по закінченню терміну заявлення кредиторами вимог та завершенню всіх 

необхідних заходів щодо ліквідації Комунального закладу Літинської районної 

ради «Кінотеатр ім. У. Кармалюка» забезпечити подання державному реєстратору 

документів, встановлених законодавством для проведення державної реєстрації 

припинення Комунального закладу Літинської районної ради «Кінотеатр ім. У. 

Кармалюка» шляхом ліквідації; 

6.6. здійснити інші передбачені законодавством заходи, пов’язані з 

ліквідацією Комунального закладу Літинської районної ради «Кінотеатр ім. У. 

Кармалюка». 

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

гуманітарних питань: освіти, культури, спорту, духовного відродження, 

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

захисту (Захаревич В.М.). 

 

Селищний  голова                                        Анатолій БИЧОК 

 
_____________Мельник В.Б. 

Погоджено ____________ Ткачук І.Г. 

 

Додаток   

до рішення ___ сесії районної ради  

8 скликання від _________2021  р. № __ 

 

Склад комісії по проведенню процедури ліквідації Комунального 

закладу Літинської районної ради «Кінотеатр ім. У. Кармалюка»  

№/п П.І.Б Місце роботи Посада 

 

1.  Мельник Віталій 

Борисович 

заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів (ідент.код.) 

Голова 

комісії 



2. Нападовський 

В’ячеслав 

Тадеушович 

директор Комунального 

закладу Літинської районної 

ради «Кінотеатр ім. У. 

Кармалюка» (ідент.код.) 

Член комісії 

3. Головащенко Олег 

Іванович 

начальник відділу житлово-

комунального господарства та 

комунального майна селищної 

ради (ідент.код.) 

Член комісії 

4. Медяна Оксана 

Анатоліївна 

начальник відділу юридичного 

забезпечення та персоналу 

селищної ради (ідент.код.) 

Член комісії 

5. Липкань Надія 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

селищної ради  (ідент.код.) 

Член комісії 

 

Секретар селищної ради                                               Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               ПРОЕКТ  3 

 
У  К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

_____ березня 2021 року                                           4 сесія  8  скликання 

 

РІШЕННЯ  № __ 

 

Про надання дозволу КНП «Літинський центр  

ПМСД» на передачу в оренду КНП  

«Літинська ЦЛ» частини приміщення  

поліклінічного відділення 

 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» із змінами, розглянувши лист КНП «Літинський центр ПМСД» від 

03.03.2021  № 36/03, враховуючи висновок постійної комісії селищної ради з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада   

                                   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл КНП «Літинський центр ПМСД» продовжити дію договору 

оренди КНП «Літинська ЦЛ» від 01.04.2020 №1 на частину приміщення 

поліклінічного відділення площею 612,6 м
2 

з річною пільговою платою 1 грн., 

терміном з 01.04.2021 р. по 31.03.2022 р. 

2. Доручити в.о.головного лікаря КНП «Літинський центр ПМСД» Дяченко 

П.А. продовжити дію договору оренди  нерухомого майна, вказаного в п. 1 цього 

рішення з КНП «Літинська ЦЛ» відповідно до чинного законодавства України.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Твердий В.М.).    

 

Селищний голова                                         Анатолій БИЧОК 
________________Мельник В.Б. 

Виконавець ________   

Погоджено_____________ І.Г.Ткачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

ПРОЄКТ  15 

                                                  УКРАЇНА  

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ___  березня  2021 року                         4 (позачергова) сесія 8 скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я №____ 

 

Про внесення змін до рішення 

3 сесії Літинської селищної ради 

8 скликання від 24.02.2021 № 93  

«Про реорганізацію комунального 

закладу «Літинський районний будинок культури»» 

 

        Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про культуру», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», рішення 2 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від          23 

грудня 2020 року №58 «Про прийняття майна зі спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницького району до комунальної 

власності Літинської селищної територіальної громади», з метою забезпечення 

організації надання культурних послуг жителям Літинської селищної 

територіальної громади, Літинська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення 3 сесії Літинської селищної ради 8 кликання від 24 

лютого 2021 року №93 «Про реорганізацію комунального закладу «Літинський 

районний будинок культури » наступні зміни: 

    1.1. Змінити засновника Комунального закладу Літинської районної ради 

«Літинський районний будинок культури» (код ЄДРПОУ 05463302) шляхом 

виключення зі складу засновників Літинської районної ради (код ЄДРПОУ 

21728987) та включення  Літинської селищної ради (ЄДРПОУ  04325963) до 

складу засновників. 

     1.2. Змінити найменування Комунальний заклад «Літинський районний 

будинок культури» на «Центр культури і дозвілля» Літинської селищної  ради 

Вінницького району Вінницької області. 

     1.3. Змінити адресу  Комунального закладу «Центр культури і дозвілля» 

Літинської селищної ради  з адреси: 22300 Вінницька область, Літинський район, 

смт Літин,  вул. Соборна, 3 на адресу: 22300 Вінницька область Вінницький  

район,  смт  Літин,  вул. Соборна , 3 

       

        

 



 

       2. Визначити Органом управління комунального закладу «Центр культури і 

дозвілля» Літинської селищної ради відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Літинської селищної ради.   

       3. Затвердити Положення про сільський клуб – філію КЗ «Центр культури і 

дозвілля» Літинської селищної ради. 

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань освіти, культури, спорту, духовного відродження, 

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

захисту (Захаревич В.М.) та комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

(Твердий В.М.). 

 

  Селищний голова       Анатолій БИЧОК 

 

 
Погоджено________Ткачук І.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 ПРОЄКТ 7 

                                                                   
У  К Р А Ї Н А 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

___  березня 2021 року                                      4 (позачергова) сесія 8  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

Про внесення змін до рішення 1 сесії  

Літинської селищної ради 8 скликання         

від 26.11.2020  № 6 «Про затвердження  

структури виконавчих органів ради, 

загальної чисельності  апарату Літинської  

селищної ради та її виконавчих органів » 

 

        Відповідно  до постанови Кабінету Міністрів від 09.03.2006 № 268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (зі змінами), 

керуючись  п. 5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

        1. Внести зміни до рішення 1 сесії Літинської селищної ради 8 скликання          

від 26.11.2020 №6 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, 

загальної чисельності апарату Літинської селищної ради та її виконавчих органів» 

та викласти у новій редакції. 

 

         2. Затвердити загальну чисельність апарату Літинської селищної ради  на  

2021 рік в кількості 91 штатної  одиниці (додається).   

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Твердий В.М.). 

 

 
Селищний голова Анатолій  БИЧОК 
 

 

________________Мельник В.Б. 

Виконавець ________   

Погоджено_____________ І.Г.Ткачук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Додаток  
до рішення Літинської селищної ради                                               

          _______березня 2021 р. № ____ 

 

С Т Р У К Т У Р А 

                          і загальна чисельність  апарату Літинської  

селищної ради  та її виконавчих органів                                            

№ п/п Назва структурного підрозділу і посад Кількість 

штатних 

одиниць 

1 Селищний голова      1 

2 Перший заступник селищного голови 1 

3 Заступник селищного голови з питань діяльності  

виконавчих органів 

1 

4 Секретар селищної ради                                                      1 

5 Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету      

1 

6 Староста 6 

7 Головний спеціаліст  з питань мобілізаційної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами. 

1 

8 Персонал по обслуговуванню апарату та 

виконавчих органів 

6 

9 Відділи  

9.1 Відділ бухгалтерського обліку та звітності  5 

9.2 Відділ економічного розвитку, сільського 

господарства, інфраструктури та інвестицій 

3 

9.3 Загальний відділ 4 

9.4 Організаційний відділ 4 

9.4 Відділ юридичного забезпечення та персоналу  3 

9.5 Відділ соціального захисту та охорони здоров’я 18 

9.6 Відділ житлово-комунального господарства та 

комунального майна 

3 

9.7 Відділ із земельних відносин  8 

9.8 Відділ архітектури та містобудування 3 

10 Служба у справах дітей та сім’ї  3 

11 Центр надання адміністративних послуг 6 

 Всього 78 

   

12 Виконавчі органи з правами юридичної особи  

12.1 Фінансовий відділ 5 

12.2 Відділ освіти, культури, молоді та спорту 6 

12.2.1 Сектор культури та туризму 2 

 Разом 91 

 

Секретар селищної ради                                       


