
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 284 

 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження Порядку відшкодування коштів за проїзд педагогічним 

працівникам закладів загальної середньої освіти Лука-Мелешківської 

сільської ради до місця роботи та в зворотному напрямку протягом 2019 

року 

 

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

Україні”, ст. 56 Закону України „Про освіту”, з метою оплати проїзду вчителям 

закладів загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради, за 

погодженням з постійними комісіями сільської ради, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити Порядок відшкодування коштів за проїзд педагогічним 

працівників закладів загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської 

ради до місця роботи та в зворотному напрямку згідно додатку (додається).  

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської 

сільської ради проводити розрахунки щодо відшкодування коштів за оплату 

проїзду педагогічним працівникам відповідно до Порядку відшкодування 

коштів за проїзд педагогічним працівникам закладів освіти до місця роботи та в 

зворотному напрямку.  

3. Рекомендувати головному бухгалтеру сільської ради Лука-

Мелешківської сільської ради передбачити фінансування проїзду педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти по КЕКВ 2730 «Інші виплати 

населенню» за рахунок коштів місцевого бюджету та шляхом залучення 

додаткових джерел фінансування.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради та постійні комісії 

сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, прав 

людини, законності, депутатської діяльності та з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Голова  сільської ради                                                           Володимир Сич 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення 19 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№284 від 21.12.2018 року 

 

Порядку відшкодування коштів за проїзд педагогічним працівникам 

закладів загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради 

до місця роботи та в зворотному напрямку 

протягом  2019 року 

 

1. Відшкодування коштів за оплату проїзду педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради 

здійснювати згідно звітної інформації поданої керівниками відповідних 

закладів освіти.  

2. Директорам закладів загальної середньої освіти Лука-Мелешківської 

сільської ради щомісячно до 3 числа наступного за звітним місяцем подавати у 

відділ освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради 

інформацію-звіт. 

3. Інспектору з питань ведення бухгалтерського обліку відділу освіти, 

культури, молоді та спорту проводити розрахунки оплати за проїзд враховуючи 

інформацію-звіт та вартість проїзду між населеними пунктами. 

4. Перераховувати кошти на особові рахунки педагогічних працівників по 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню». 

 

 

Секретар сільської ради                                                               Августович Б.І. 

 


