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 ВІННИЦЬК

 
23 грудня 2021 року         

 

 
Про передачу міжбюдже

 
Відповідно до стате

статтями 26, 59 Закону 

селищна рада  

1. Передати у 2022

бюджету Вороновицької 

Мелешківської сільсько

класифікації видатків т

місцевого бюджету на 

ліквідацію негативних на

для спільного фінансув

Мелешківський трудови

Вороновицької селищної 

зберігання архівних справ

2. Доручити селищ

селищною радою та Лу

коштів у вигляді субвенці

3. Відділу фінансів

міжбюджетних трансферт

громади на 2022 рік. 

4. Контроль за вико

селищної ради з питань со

та цін (Якубовська О.В.). 

 

 

 

Селищний голова           

 

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛА

21 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  

                     смт Вороновиця                      

юджетних трансфертів у 2022 році 

статей 93, 101  Бюджетного кодексу У

кону України «Про місцеве самовряду

 
ВИРІШИЛА: 

 
2 році кошти у вигляді субвенції по з

цької селищної територіальної громади 

ьської територіальної громади, по 

ків та кредитування місцевого бюдже

у на утримання об’єктів спільного 

их наслідків діяльності об’єктів спільно

нансування (утримання) комунальної 

удовий архів» з метою задоволення с

щної ради та Лука-Мелешківської сільсь

 справ, в сумі 148 410,00 грн. 

селищному голові укласти угоду між

Лука-Мелешківською сільською рад

бвенції.  

ансів Вороновицької селищної ради вр

сфертів у бюджеті Вороновицької селищ

а виконанням даного рішення покласти н

ань соціально-економічного розвитку, пл

.В.).  

                                                             Олекс

ПРОЄКТ 
 

АДА 
ОБЛАСТЬ 

                       №  

ксу України, керуючись  

врядування в Україні», 

ії по загальному фонду з 

мади до бюджету Лука-

по коду Програмної 

бюджету «Субвенція з 

ного користування чи 

пільного користування», 

ьної установи «Лука-

ння спільних інтересів 

сільської ради у здачі на 

у між Вороновицькою 

радою про передачу 

ди врахувати передачу 

селищної територіальної 

сти на постійну комісію 

ку, планування бюджету 

Олександр КОВІНЬКО 



 
ПОГОДЖЕНО 

 

Секретар ради (рішення ради)                   __________                Ірина НАГАЄВСЬКА   

17 листопада2021р. 

 

Заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів  

(рішення ради, виконкому)                            __________                Тетяна ЛІЩУК  

17 листопада2021р. 

 

Начальник  фінансового  

відділу (рішення ради, виконкому,  

пов’язані  з складанням бюджету 

і соціально-економічного  розвитку 

громади, розпорядження, пов’язані  

з виділенням коштів)                                              __________                Людмила КОРНЕЦ  

17 листопада2021р. 

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт 

Загального відділу  (розпорядження,  

рішення відповідно до функціональних  

обов’язків)                                                            __________               Руслан ЗОЗУЛЯ  

17 листопада2021р. 


