
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 295 

 

21 грудня 2018 року    19 сесія 7 скликання 

 

Про передачу міжбюджетних трансфертів у 2019 році 
 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Передати у 2019 році з бюджету Лука-Мелешківської сільської 

об'єднаної територіальної громади Вінницькому,  Тиврівському районному 

бюджету та бюджету м. Вінниці кошти у вигляді міжбюджетних трансфертів в 

сумі 999 100 грн., у тому числі: 

1.1. Інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 999 100 грн., у тому числі: 

Вінницький район: 

- на оплату послуг електрозв'язку для пільгових категорій населення – 30 

000 грн.;  

- на пільгове медичне обслуговування громадян які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи – 49 000 грн.; 

- для компенсації витрат на транспортне обслуговування інвалідів, витрат 

на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів – 2 000 грн.; 

- на пільговий проїзд деяких категорій населення – 50 000 грн. 

- на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 року №558 – 90 000 грн.;  

- на проведення гурткової роботи в Лука-Мелешківській школі керівником 

гуртків КЗ "Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості" – 

111 470 грн.; 

- на утримання протягом 3-х місяців Лука-Мелешківської дитячої  школи 

мистецтв – 354 250 грн. 

- на утримання протягом 3-х місяців бібліотеки філії с.Лука-Мелешківська 

– 46 300 грн. 

- на утримання протягом 3-х місяців 2019 року КУ «Вінницький 

територіальний центр соціального обслуговування» Вінницької районної ради – 

64 650 грн. 

Тиврівський район: 

- на утримання протягом 3-х місяців 2019 року Тиврівського 

територіального центру соціального обслуговування» – 63 020 грн. 

-     на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 року №558 – 15 090  грн.; 

 



- на утримання протягом 3-х місяців 2019 року соціального працівника 

Тиврівського районного центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді» – 

33 320 грн. 

М. Вінниця  

-  на оплату послуг інклюзивно – ресурсного центру в сумі 90 000 грн. 

2.Доручити сільському голові підписати договір між Лука-Мелешківською 

сільською радою , Вінницькою районною радою, Тиврівською районною радою  

та Вінницькою міською радою про передачу міжбюджетних трансфертів.  

Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Володимир Сич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


