
                                               
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 

 10 грудня 2020 року                                             2  позачергова сесія  8  скликання
“Про внесення змін в рішення 46 сесії
 сільської  ради 01 скликання
 “Про бюджет Сокиринецької об’єднаної
територіальної громади на 2020р.”

     Відповідно до п. 17 ч.1 ст. 43, п. 4 ст. 61 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 23, 71, 78, 89, 91 Бюджетного кодексу України,
враховуючи розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації
від 05.11.2020 року №694, звернення відділу освіти Хижинецької сільської ради та
необхідність здійснення видатків , сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 46 сесії сільської ради 01 скликання від 20 грудня 2019
року «Про бюджет Сокиринецької сільської об'єднаної територіальної громади на
2020 рік» (зі змінами) наступні зміни:   

1.1. збільшити  доходи  загального  фонду  бюджету  об’єднаної
територіальної громади за  КЕКД 41051400 «Субвенція з  місцевого
бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної
субвенції  з  державного  бюджету» на  суму 38 590  грн.  та  видатки
загального  фонду  відділу  освіти  Хижинецької  сільської  ради  за
КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому числі дошкільними
підрозділами (відділеннями,  групами))» на  суму  38  590  грн.  (для
закупівлі  засобів  захисту  учасників  освітнього  процесу  в  закладах
загальної середньої освіти під час карантину.

2.   Внести зміни в додатки 1,2,3,5,6 рішення №325, 46 сесії 01 скликання від
20   грудня 2019 року,  згідно з додатками1,2,3 даного рішення   

3. Додатки  1 – 3 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                                                               Богдан АВГУСТОВИЧ

Виконавець : Начальник відділу , головний бухгалтер Шило В.М.

Голова бюджетної комісії Бондар В.М.

Проєкт 
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