
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 287 

 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

Про затвердження платних послуг по закладах культури та 

Положення про використання надходжень на 2019р. 

 

У відповідності до ст.26 п. 23ч.1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України» сільська рада. 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити надходження за реалізацію клубних квитків на 2019 рік 

в сумі 6000грн., а саме 5 грн. за проведення танцювальних вечорів по 

КПКВКМБ 0114060 – 2 спец кошти. 

2. Встановити надходження за разову оренду приміщення будинку 

культури жителями села для проведення святкових заходів на 2019 рік для 

глядацької зали в сумі 1500 грн., для танцювальної зали -900 грн. 

3. Встановити наступний перелік та вартість платних  послуг 

 Більярд – 20 грн/год. 

 Теніс – 15 грн/год. 

4. Затвердити Положення про використання власних надходжень 

спеціального фонду на 2019 рік. 

 

 

 

Голова сільської ради                                                            Володимир Сич 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Додаток 1 

до рішення 19 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№287 від 21.12.2018 року 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

 

Про використання власних надходжень спеціального фонду Лука-

Мелешківської сільської ради. 

 

1. Джерела власних надходжень спеціального фонду КЕКД 25010000 

 

1. Плата за послуги що надаються бюджетними установами згідно з 

функціональними повноваженнями. 

2. Плата за оренду приміщення та майна, що належить бюджетним 

установам повність зараховується на рахунок спеціального фонду бюджетної 

установи. 

3. Кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації нерухомого 

майна, необоротних активів та інших матеріальних цінностей, зокрема 

списаних відходи чорних кольорових, дорогоцінних металів. 

4. Благодійні внески та  дарунки від спонсорів, меценатів, добровільної 

безповоротної допомоги, як передача будь-яких видів майна, благодійних 

внесків, грантів та дарунків. 

 

2.  Напрямки використання власних надходжень спеціального фонду. 

 

1. Придбання господарських матеріалів, будівельних матеріалів для 

поточного ремонту приміщення власними силами, канцелярських товарів , 

музикальних інструментів та іншого інвентаря. 

2. Організація заходів  культурно- виховного призначення. 

3. Гранти, дарунки, благодійні внески , надані  на безповоротній основі 

спрямовується на ціль , яка визначена програмою, безпосередньо благодійною 

організацією чи  фізичною особою. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Б.І.Августович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


