
                                
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № ____

 29 жовтня  2021року                                                  16 сесія 8 скликання

Про затвердження рішення виконавчого комітету Лука-Мелешківської
сільської ради в міжсесійний період

Керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  заслухавши   інформацію  начальника  фінансового  відділу  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  Шило В.М.  про  затвердження  рішень
виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської   сільської  ради,  прийнятих  в
міжсесійний період, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити рішення виконавчого комітету , прийнятого в 
міжсесійний період   № 148 від 20.10.2021 року «Про  внесення змін 
до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 24.12.2020 року 
«Про  бюджет Лука-Мелешківськоїсільської  територіальної 
громади на 2021 рік(02530000000)» , що додається.

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

Сільський  голова                                                        Богдан АВГУСТОВИЧ

 
     

 
ПРОЄКТ



УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ                               

РІШЕННЯ №148
20 жовтня  2021року                                                          
с. Лука - Мелешківська
Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від 
24.12.2020 року «Про  бюджет Лука-Мелешківськоїсільської  
територіальної громади на 2021 рік(02530000000)

Відповідно до п.  23 ч.1 ст.26,  ст.  59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 23, 71, 78, 89, 91  Бюджетного кодексу
України, враховуючи п. 12.2 рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання
від  24.12.2020  року  «Про   бюджет  Лука-Мелешківськоїсільської
територіальної  громади  на  2021  рік(02530000000), висновок  постійної
комісії  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку,  виконавчий комітет сільської ради-

ВИРІШИВ:

1. Внести до рішення 3 сесії  сільської ради 8 скликання від 24.12.2020
року  «Про  бюджет  Лука-Мелешківської   територіальної  громади   на  2021
рік(02530000000)» наступні зміни:  

1.1. У  зв’язку  з  невідкладною  потребою  виконання  умов  Конкурсу
Вінницької  обласної  ради  «Комфортні  громади»  щодо  закупівлі
туристичного  інвентаря,  здійснити  перерозподіл  призначень
наступним  головним  розпорядникам  бюджетних  коштів Лука-
Мелшківської  сільської  ради  по  загальному  та  спеціальному
фондах сільської ради,  а саме:
відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
Зменшити  видатки  спеціального  фонду  за  КПКВКМБ  0610180
«Інша діяльність у сфері державного управління»  на суму 140 000
грн.  для  придбання  туристичного  інвентаря  (фінансування
Конкурсу Вінницької обласної ради «Комфортні громади»). 
Збільшивши при цьому видатки загального фонду за КПКВКМБ
0610180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  на суму
140  000  грн.  для  придбання  туристичного  інвентарю
(фінансування  Конкурсу  Вінницької  обласної  ради  «Комфортні
громади»).

1.2. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
140 000 грн., напрямком використання якого визначити передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального фонду) та  дефіцит спеціального фонду сільського



бюджету  на  суму  140  000   грн.,  джерелом  покриття  якого
визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Начальнику  фінансового  відділу  Лука-Мелешківської  сільської  ради
(Шило  В.М.)  внести  зміни  до  бюджету  Лука-Мелешківської
територіальної громади на 2021 рік згідно з пунктом 1 даного рішення,
а саме внести зміни до додатків  1, 2, 3, 5, 6 рішення 3 сесії 8 скликання
від 24.12.2020 року «Про бюджет Лука-Мелешківської територіальної
громади  на 2021рік(02530000000)» згідно з додатками 1 – 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
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