
   

У К Р А Ї Н А 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    №  176 

 

«15» грудня 2021 року 

с. Лука-Мелешківська 

 

Про схвалення проєктів рішень про затвердження програм  

Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2022 рік   
                                                                                                                                     

Відповідно до статті 52 Закону України «Про органи місцевого 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення послідовності бюджетного 

процесу при підготовці проєкту бюджету Лука-Мелешківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік, виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проєкт рішення «Про затвердження Програми економічного 

і соціального розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної громади 

на 2022 рік». 

 

2. Схвалити проєкти рішень про затвердження цільових програм Лука-

Мелешківської сільської територіальної громади на 2022 рік, а саме: 

2.1. «Про затвердження Програми розвитку освіти Лука-Мелешківської 

територіальної громади на 2022 рік». 

2.2. «Про затвердження Програми розвитку культури та духовного 

відродження Лука-Мелешківської  територіальної  громади на 2022 рік». 

2.3. «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Лука-

Мелешківської сільської територіальної громади на 2022 рік». 

2.4. «Про затвердження Програми соціального захисту населення та охорони 

здоров’я Лука-Мелешківської територіальної громади на 2022 рік». 

2.5.  «Про затвердження Комплексної оборонно-правоохоронної Програми 

Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2022 рік». 

2.6. «Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів та 

розвитку житлово-комунального господарства Лука-Мелешківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік». 



2.7. «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого 

самоврядування в Лука-Мелешківській сільській територіальній громаді на 

2022 рік». 

2.8. «Про затвердження Програми підвищення якості медичного 

обслуговування населення Лука-Мелешківської сільської територіальної 

громади на 2022 рік». 

2.9. «Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на 

території Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2022 рік». 

2.10. «Про затвердження  Програми організації та проведення суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2022 рік». 

2.11. «Про Програму розвитку архівної справи «Лука-Мелешківського 

Трудового архіву» Лука-Мелешківської сільської ради на 2022 рік». 

2.12. «Про затвердження Програми  розвитку земельних відносин у Лука-

Мелешківській  територіальній   громаді Вінницького району 

Вінницької області на 2022 рік». 

2.13. «Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 

2022 рік». 

2.14. «Про затвердження Програми забезпечення тимчасовим житлом 

внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік». 

 

3. Подати проєкт рішення про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 

2022 рік та проєкти рішень про затвердження цільових програм на розгляд сесії 

сільської ради. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради            

Комісарчук М.І..   

 
 

 

 

   Сільський голова                                                       Богдан АВГУСТОВИЧ 
                                                                                                                          

 

 

 

 

 


