
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

 

Про внесення змін до районної Програми 

діяльності, фінансування та ліквідації об’єктів 

освіти спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Чортківського району та районних 

державних адміністрацій, які реорганізовані 

шляхом приєднання до Чортківської районної 

державної адміністрації на 2021 рік  

 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), статтями 91, 93, 101 

Бюджетного кодексу України:  

 

        1. Внести до районної Програми діяльності, фінансування та ліквідації 

об’єктів освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Чортківського району та районних державних адміністрацій, які реорганізовані 

шляхом приєднання до Чортківської районної державної адміністрації на 2021 

рік, затвердженої рішенням сесії Чортківської районної ради від 05 лютого 2021 

року №43 «Про районну програму діяльності, фінансування та ліквідації 

об’єктів освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Чортківського району та районних державних адміністрацій, які реорганізовані 

шляхом приєднання до Чортківської районної державної адміністрації на 2021 

рік» такі зміни:  

        1) у розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми», в 

частині «Ресурсне забезпечення Програми» пункт 2 «Централізована 

бухгалтерія та група централізованого господарського обслуговування відділу 
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освіти Бучацької районної державної адміністрації» цифри та слова «429,1 тис. 

грн.» замінити цифрами та словами «398,4 тис. грн.»; 

2) в пункті 8 «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Чортківської районної ради» цифри та слова «763,0 тис. грн.» замінити 

цифрами та словами «793,7 тис. грн.». 

2. Відділу освіти районної державної адміністрації подати проєкт змін до 

програми на розгляд сесії районної ради відповідно до регламенту районної 

ради.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження доручити заступнику 

голови районної державної адміністрації Степану НОВІНЧУКУ.  

 

 

 

Голова адміністрації                                                        Володимир ШИПІТКО  

 

 

 

 
                            Степан Новінчук  
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