
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 1239

02 жовтня  2020 року                                                       42  сесія  7  скликання

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
повідомлення №45 від 02.09.2020р про зміни до державного бюджету, рішення 69
сесії районної ради 7 скликання від 23.07.2020 року  , сільська рада 

ВИРІШИЛА:

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. Збільшити  доходи  загального  фонду  ККД  41033900  «Освітня
субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам»  на суму 414
900  грн. та видаткову частину загального фонду  Лука-Мелешківської
сільській ради 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 414 900 грн.,
для  здійснення  видатків  по  виплаті  заробітної  плати  педагогічних
працівників. 

2. Згідно із пунктом 1 внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 рішення 32 сесії
7  скликання  від  24.12.2019  року  «Про  місцевий  бюджет  Лука-
Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік»
згідно з додатками 1 - 2 даного рішення.

3. Додатки  1 – 2 цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку .

Сільський голова                                                                        Володимир Сич
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