
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ №1134

18 серпня 2020 року                                                             40 сесія  7 скликання

Про затвердження рішення виконавчого комітету Лука-Мелешківської
сільської ради №69 від 29 липня 2020 року «Про  внесення змін до

рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання  від 24.12.2019 року «Про
місцевий  бюджет Лука-Мелешківської сільської об'єднаної

територіальної громади на 2020 рік»

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Сича В.М.
про  затвердження  рішень  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської
сільської ради, прийнятих в міжсесійний період,  та керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,, сільська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету , прийнятого в 
міжсесійний період, а саме:

-     № 69 від 29.07.2020 року «Про  внесення змін до рішення 32 сесії
сільської ради 7 скликання  від 24.12.2019 року «Про місцевий  бюджет
Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної громади на

2020 рік»» , що додається.

2. Контроль за виконанням покласти на постійна комісія сільської
ради  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-економічного
розвитку .

Сільський голова                                                                        Володимир Сич



 

УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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РІШЕННЯ №69
29 липня  2020 року                                                          
с. Лука - Мелешківська

Про  внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання  від
24.12.2019 року «Про місцевий  бюджет 

Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік»

                  
        
               Відповідно до п. 17 ч.1 ст. 43, п. 4 ст. 61 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України,
враховуючи п.13.2 рішення 32 сесії 7скликання №821 від 24.12.2019 року:   

1. Внести до рішення 32 сесії  сільської ради 7 скликання від 24.12.2019
року «Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської  сільської  об’єднаної
територіальної громади  на 2020 рік» наступні зміни:

1.1. Здійснити  перерозподіл  призначень  по  Відділу  освіти  та
культури Лука-Мелешківської сільській раді,  а саме:

збільшити  видатки  загального  фонду   за  КПКВКМБ  0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,
інтернатом при школі),  спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» на суму 198 193 грн., а саме   по КЕКВ
2230 – продукти харчування на суму 198 193 грн., 
зменшивши, при цьому, видатки загального фонду за  

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  на суму 198 
193 грн., а саме   по КЕКВ 2230 – продукти харчування на суму 
198 193 грн.

2. Затвердити дане рішення на наступній сесії Лука-Мелешківської сільської
ради .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу ,
головного бухгалтера Шило В.М.

Сільський голова                                           Володимир Сич


