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про визнання бездіяльності щодо формування та розподілу  обсягу  освітньої субвенції 
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вчинити дії. 
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 15 грудня 2020 року  Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про Державний 
бюджет на 2021р.», який набрав чинності 01.01.2021р. 
 Вказаним законом ( Додаток 5) визначено обсяг  освітньої субвенції для Долинської 
територіальної громади  - 154 мільйони 348 тисяч 700 гривень. 
 Такий обсяг  освітньої субвенції не відповідає обсягу освітньої субвенції , визначеному 
відповідно до чинних на час ухвалення закону нормативно-правових актів , а відтак відповідачами 
вчинено протиправну бездіяльність щодо забезпечення Долинської територіальної громади 
належним обсягом освітньої субвенції. 
 

1. Нормативно - правове регулювання спірних правовідносин. 
 Згідно з ст.8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 
 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України( ч.2 ст.19 Конституції України) 
 Статтею 53 Конституції України встановлено, що кожен має право на освіту. 

Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на 
освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а 
також компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти регулює 
та визначає Закон України «Про освіту». 

Відповідно до ч.2 ст.78 Закону України «Про освіту» фінансування закладів, установ і 
організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що  фінансування здобуття повної загальної 
середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом 
надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

Порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами визначається згідно з 
формулою, в основі якої лежить кількість здобувачів освіти, які навчаються на відповідній території, 
з урахуванням таких факторів: 

рівень освіти; 
категорія території, на якій розташований заклад освіти; 
наявність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; 
особливості навчання здобувачів освіти з національних меншин; 
необхідність підвезення здобувачів освіти до закладу освіти та у зворотньому напрямку; 
інших факторів. 
Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету може здійснюватися шляхом 

надання освітніх субвенцій, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний 
бюджет України на відповідний рік можуть спрямовуватися на: 
здобуття повної загальної середньої освіти; 
здобуття професійної (професійно-технічної) освіти; 
здобуття освіти на інших рівнях освіти; 
здобуття спеціалізованої освіти; 
здобуття позашкільної освіти; 
здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами; 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
інші цілі ( ч.3 ст.79 Закону України «Про освіту»). 
 

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, 
звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання 
відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади 
утворення та погашення державного і місцевого боргу регулюються Бюджетним кодексом України. 
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 Відповідно до ч.1 ст.32 Бюджетного кодексу України проект закону про Державний бюджет 
України розробляє Кабінет Міністрів України. 

Порядок розподілу і спрямування освітньої субвенції  на оплату праці з нарахуваннями 
педагогічних працівників визначено положеннями статті 103-2 Бюджетного кодексу України , у 
якій сказано: 

1. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних 
працівників у таких типах закладів освіти: 

1) початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї; 
2) спеціальні школи; 
3) заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові (військово-морські, 

військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; 
4) дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри; 
5) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в 

частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти; 
6) заклади фахової передвищої освіти і коледжі державної та комунальної власності в частині 

забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти. 
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги освітньої субвенції 

окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів місцевого 
самоврядування. 

3. Освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, 
яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і 
має враховувати, зокрема, такі параметри: 

1) кількість учнів закладів загальної середньої освіти, учнів, які здобувають повну загальну 
середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної 
власності, студентів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової передвищої 
освіти і коледжах державної та комунальної власності, у міській та сільській місцевості, гірських 
населених пунктах; 

2) розрахункова наповнюваність класів; 
3) навчальні плани. 
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що використовується для розподілу 

освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням зазначених параметрів. 
При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може 

перевищувати 1 відсотка загального обсягу субвенції. 
Кабінет Міністрів України здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати 

напрями використання таких коштів. 
4. Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на 

рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з 
урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів 
освіти державної та комунальної власності, зазначених у частині першій цієї статті. 

 
На виконання вимоги ч.3 ст.103-2 Бюджетного кодексу України Постановою Кабінету 

Міністрів України №1088 від 27 грудня 2017 року ( в редакції Постанови КМУ №114  від 19 лютого 
2020 року) затверджено  Формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. 

Зазначена вище Формула розподілу освітньої субвенції була чинна на час підготовки, 
розгляду та ухвалення Закону України «Про  Державний бюджет на 2021р.» ( 15.12.2020р.) , на час 
набрання чинності цим законом ( 01.01.2021р.). 

 
Відповідно до  приписів статті 63 Закону України «Про освіту» порядок формування і 

розподілу освітніх субвенцій між бюджетами відповідно до цього Закону та з урахуванням вимог 
Бюджетного кодексу України визначає Кабінет Міністрів України. 
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Статтею 113 Конституції України визначено, що Кабінет Міністрів України є вищим органом 
у системі органів виконавчої влад, який  у своїй діяльності керується  Конституцією України та 
законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України. 

Відповідно до п.6 ст.116 Конституції України Кабінет Міністрів України розробляє проект 
закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою 
України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання. 

 
Згідно статті 64 Закону України «Про освіту» пропозиції про обсяг освітніх субвенцій, 

державного фінансування середньої, професійної, вищої освіти та стипендійного фонду формує 
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки – Міністерство освіти і науки 
України. 

Частиною 2 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України №630 від 16 жовтня 2014 року визначено, що МОН у своїй діяльності 
керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної 
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 
України, іншими актами законодавства. 

Пунктом 77-1 ч.3 Положення встановлено, що Міністерство  формує пропозиції про обсяг 
освітніх субвенцій, державного фінансування середньої, професійної, вищої освіти та 
стипендійного фонду; 

 
Згідно з ст.119 Конституції України місцеві державні адміністрації  забезпечують на 

відповідній території виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету 
Міністрів України, інших органів виконавчої влади, законність і правопорядок; додержання прав і 
свобод громадян. 

Статтею 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» встановлено, що            
місцева державна адміністрація реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони 
здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, в тому числі 
вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і 
спорту та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-
економічного розвитку. 

Відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»  
місцева державна адміністрація подає в установленому порядку до органів виконавчої влади 
вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, 
пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між 
територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що 
підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при 
визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості 
мінімальних соціальних потреб. 

 
 Систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, 
правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно 
до Конституції України визначає Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 Відповідно до ст.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве 
самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 
громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 
міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як 
безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через 
районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 
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 Згідно ст.32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  до відання виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти  належать як власні (самоврядні) 
повноваження, так і делеговані .  Зокрема , забезпечення в межах наданих повноважень доступності і 
безоплатності освіти  на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою та 
забезпечення відповідно до закону розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і 
вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, 
  
 Статтею 73 Закону України «Про освіту»  встановлено, що з  метою забезпечення належних 
умов для реалізації права особи на освіту в системі освіти діє освітній омбудсмен. Освітній 
омбудсмен у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також положенням про 
освітнього омбудсмена, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 
 

2. Порушення права органу місцевого самоврядування  - Долинської міської ради на 
отримання належного обсягу освітньої субвенції на 2021 рік та  порушення права 
педагогічних працівників Долинської територіальної громади на своєчасне отримання в 
повному обсязі заробітної плати внаслідок  протиправної бездіяльності органів 
державної влади ( відповідачів). 
 
В порушення статей 8, 19, 119 Конституції України , ст. 18 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» Івано-Франківська обласна державна адміністрація не  забезпечила 
подання до органів виконавчої влади вищого рівня пропозицій щодо обсягу  освітньої субвенції 
з Державного бюджету України на 2021 рік для Долинської територіальної громади 
сформованої відповідно до вимог ст.78 Закону України «Про освіту», ст.103-2 Бюджетного 
кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України №1088 від 27 грудня 2017 року ( в 
редакції Постанови КМУ №114  від 19 лютого 2020 року), якою  затверджено  Формулу розподілу 
освітньої субвенції між місцевими бюджетами. 

 
В порушення статей 8, 19  Конституції України , ст.64 Закону України «Про освіту» 

Міністерство освіти і науки України не забезпечило формування та розподіл  обсягу освітньої 
субвенції для Долинської територіальної громади на 2021 р.  , відповідно до  вимог   ст.78 
Закону України «Про освіту», ст.103-2 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету 
Міністрів України №1088 від 27 грудня 2017 року ( в редакції Постанови КМУ №114  від 19 
лютого 2020 року), якою  затверджено  Формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами. 

 
В порушення статей 8, 19,  113 Конституції України , Кабінет Міністрів України при 

розробці проекту Державного бюджету України  на 2021 рік не забезпечив формування та 
розподіл  обсягу освітньої субвенції для Долинської територіальної громади на 2021 р.  , 
відповідно до  вимог   ст.78 Закону України «Про освіту», ст.103-2 Бюджетного кодексу України 
та Постанови Кабінету Міністрів України №1088 від 27 грудня 2017 року ( в редакції Постанови 
КМУ №114  від 19 лютого 2020 року), якою  затверджено  Формулу розподілу освітньої субвенції 
між місцевими бюджетами. 

 
Цільове призначення освітньої субвенції – заробітна плата з нарахуваннями, яка виплачується 

педагогічним працівникам закладів , перелічених у ст.103-2 Бюджетного кодексу України. 
Оскільки внаслідок протиправної бездіяльності відповідачів  обсяг освітньої субвенції , 

визначеної Законом України «Про Державний бюджет на 2021р.»  , не відповідає вимогам   ст.78 
Закону України «Про освіту», ст.103-2 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету 
Міністрів України №1088 від 27 грудня 2017 року ( в редакції Постанови КМУ №114  від 19 лютого 
2020 року), якою  затверджено  Формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами  
та,  як наслідок , є недостатнім для виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів 
освіти  Долинської територіальної громади, такі дії привели до порушення права педагогічних 
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працівників на отримання належного рівня заробітної плати та утворення заборгованості із заробітної 
плати . 

 
Розрахунок заробітної плати педагогічних працівників  проводиться у відповідності із 

Кодексом законів про працю України, а також по тарифній сітці відповідно до Наказу Міністерства 
освіти та науки України № 557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та 
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 
установ» та  Наказу Міністерства освіти та науки України № 102 від 15.04.93 "Про затвердження 
Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти". 

У статті 96 Кодексу законів про працю України зазначено, що нарахування заробітної плати 
відбувається згідно з тарифною системою оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, 
схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). 

Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами тарифної сітки провадиться з 
урахуванням їхніх кваліфікаційних вимог. 

Посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і 
тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією 
згідно з чинним законодавством. 

Ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються 
керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації. 

Тарифікаційні списки встановленої форми затверджуються за погодженням із профспілковим 
органом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління. 

Наведені норми права дають підстави зробити висновок про те,  що розрахунок заробітної 
плати педагогічних працівників освітніх закладів Долинської територіальної громади було проведено 
відповідно до  тарифної сітки напередодні навчального року 2020-2021 років. 

Відповідно до формульного розрахунку, проведеного управлінням фінансів Долинської 
міської ради  з врахуванням положень статті 78 Закону України «Про освіту», статті 103-2 
Бюджетного кодексу України і Формули  розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1088 від 27 грудня 2017 року ( в редакції 
Постанови КМУ №114  від 19 лютого 2020 року)  , освітня субвенція з державного бюджету для 
Долинської територіальної громади на 2021 рік мала скласти 189 662,0 тис.грн. 

Натомість , зважаючи на протиправну бездіяльність відповідачів ,  Законом України «Про 
Державний бюджет України  на 2021рік» визначено обсяг освітньої субвенції для Долинської 
територіальної громади в розмірі  154 348,3 тис.грн. , що на 35 313,7 тис.грн. менше від  обсягу 
освітньої субвенції , визначеного згідно формульного розрахунку. 

 
3. Висновки. 

 
Згідно практики Європейського суду з прав людини  складовою частиною верховенства права 

є  принцип правової визначеності . 
В широкому сенсі в основі принципу правової визначеності лежить ідея передбачуваності 

(очікуваності) суб`єктом відносин правових наслідків (правового результату) своєї поведінки, яка 
відповідає існуючим в суспільстві нормативним принципам. 

Таким чином стійкість (стабільність) нормативних орієнтирів має значення для створення 
чітких, зрозумілих та довготривалих правил поведінки. 

Діючи за такими правилами особа повинна мати впевненість в реалізації цих норм у життя і 
повинна бути реально захищеною від негативних наслідків. 

Відповідні стандарти правозастосування визначаються Конвенцією та практикою 
Європейського суду з прав людини. 

В більшості випадків Європейський суд з прав людини розглядає поняття "законні 
очікування" як елемент верховенства права й елемент "юридичної визначеності" та як об`єкт захисту, 
в тому числі, коли йдеться про захист законних очікувань щодо здійснення права власності. 
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Зокрема, у справах «Пайн Белі Девелопмент ЛТД та інші проти Ірландії» та «Федоренко проти 
України» Європейський суд з прав людини констатував, що відповідно до працездатного права 
органів, що діють на підставі Конвенції, право власності може бути «існуючим майном» або 
коштами, включаючи позови, для задоволення яких позивач може обґрунтовувати їх «виправданими 
очікуваннями» щодо отримання можливості ефективного використання права власності (cf., Pressos 
Compania Naviera S.A. v Belium, Рішення від 20 листопада 1995 року, серія А, N 332, с. 21, п. 31) 
(пункт 21 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Федоренко проти України»). 

Таким чином, легітимність очікувань поєднує як елемент їх законності, так і елемент їх 
стабільності, тобто зумовлену законом правомірність сподівань суб`єктів суспільних відносин 
на реалізацію проголошених норм. 

Відтак, легітимні очікування суб`єктів суспільних відносин повинні захищатися від 
непередбачуваних змін законодавства, яким встановлений відповідний правовий режим (зокрема 
власності) чи певних правил поведінки. 

Зазначене виплаває також із конституційної норми частини другої статті 19 Конституції 
України про те, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові 
особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачає 
Конституція та закони України. 

Відповідно до вироблених Європейським судом з прав людини підходів до тлумачення 
поняття «майно», у контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції це поняття охоплює як 
«існуюче майно», так і активи, включаючи право вимоги, з посиланням на які заявник може 
стверджувати що має, принаймні, законні очікування стосовно ефективного здійснення свого «права 
власності» (пункт 74 Рішення від 2 березня 2005 року Європейського суду з прав людини від 
MALTZAN and Others v/Germany). 

За практикою Європейського суду з прав людини критеріями обґрунтованості втручання 
держави у конвенційне право особи є, зокрема, наявність легітимної мети з урахуванням суспільних 
інтересів; пропорційність такого втручання та наявність справедливого балансу між вимогами 
відносно загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав людини; відповідність 
такого втручання критерію правової визначеності або законності. 

Таким чином, статтю 1 Першого протоколу до Конвенції можна застосовувати для захисту 
«правомірних (законних) очікувань» щодо певного стану речей (у майбутньому), оскільки їх можна 
вважати складовою частиною права власності. Правомірні очікування виникають у особи, якщо нею 
було дотримано всіх вимог законодавства для отримання відповідного рішення уповноваженого 
органу, а тому вона має всі підстави вважати таке рішення дійсним та розраховувати на певний стан 
речей. Тобто в зазначених рішеннях Європейський суд з прав людини встановив, що наявність 
«правомірних (законних) очікувань» є передумовою для відповідного захисту, у свою чергу, умовою 
наявності «правомірних очікувань» у розумінні практики Суду є достатні законні підстави. Іншими 
словами, «правомірні (законні) очікування» - очікування можливості здійснення певного права, як 
прямо гарантованого, так і опосередкованого, у разі якщо особу прямо не виключено з кола осіб, які 
є носіями відповідного права. 

Отже, очікуваний обсяг освітньої субвенції  , що була гарантована державою згідно статті 78 
Закону України «Про освіту»,  статті 103-2 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету 
Міністрів України №1088 від 27 грудня 2017 року ( в редакції Постанови КМУ №114  від 19 лютого 
2020 року)   , відповідно до практики Європейського суду з прав людини є правомірними 
«законними» очікуваннями в розумінні статті 1 Першого протоколу до Конвенції. 

 
Таким чином, відповідачами при формуванні та розподілі обсягу освітньої субвенції для 

Долинської територіальної громади на 2021р. , в порушення вимог статей 8,19,53,113,119   
Конституції України,   статей 63,64,78,79 Закону України «Про освіту»,  статей 18,22 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статті 103-2 Бюджетного кодексу України , Постанови  
Кабінету Міністрів України №1088 від 27 грудня 2017 року ( в редакції Постанови КМУ №114  від 19 
лютого 2020 року), норм міжнародного права   допущено протиправну бездіяльність , що привело 
до порушення права органу місцевого самоврядування  - Долинської міської ради на 
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отримання належного обсягу освітньої субвенції на 2021 рік та до порушення права 
педагогічних працівників Долинської територіальної громади на своєчасне отримання в 
повному обсязі заробітної плати. 

 
Судовий збір за подання позовної заяви сплачено відповідно до Закону України «Про судовий 

збір» в сумі 2270.00 грн. 
Іншого позову до відповідачів з таких самих підстав та з тим самим предметом позивачем не 

подано. 
 

Враховуючи наведене вище, керуючись статтями 2,5,6,49,55,57,59,60,160, 242 КАСУ ,  
 
Прошу: 
 
1. Визнати бездіяльність Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо формування та розподілу обсягу освітньої 
субвенції для Долинської територіальної громади, затвердженої Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2021р.»   в межах наданих Конституцією України та законами України 
повноважень  ПРОТИПРАВНОЮ.  
 
2. Зобов’язати  Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, Івано-
Франківську обласну державну адміністрацію в межах наданих Конституцією України та 
законами України повноважень  сформувати обсяг освітньої субвенції для Долинської 
територіальної громади на 2021 рік з дотриманням вимог статті 78 Закону України «Про освіту», 
статті  103-2 Бюджетного кодексу України, Постанови  Кабінету Міністрів України №1088 від 27 
грудня 2017 року ( в редакції Постанови КМУ №114  від 19 лютого 2020 року)  і подати до Верховної 
Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Держаний бюджет 
України на 2021рік» , яким передбачити обсяг освітньої субвенції  для Долинської територіальної 
громади на 2021 рік в розмірі 189 662,0 тис.грн.    
 
 
 
Додатки: 

1. Формульний розрахунок обсягу освітньої субвенції для Долинської територіальної громади на 
2021 рік. 

2. Договір про надання правової допомоги ( копія). 
3. Ордер на надання правової допомоги. 
4. Платіжний документ про сплату судового збору. 

 
 
 
Представник  Долинської міської ради 
Адвокат         Т.Парфан  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


