
 

УКРАЇНА 

ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьомого демократичного скликання 

(четверта сесія) 

РІШЕННЯ 

25 грудня 2015 року                 № 52/4-2015 

Про звернення до Зарічненської 

районної ради Рівненської області щодо 

фінансування дитячих дошкільних 

закладів у 2016 році 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

пунктом 20 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України за погодженням із постійними комісіями Зарічненської селищної ради, 

Зарічненська селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Звернутися до Зарічненської районної ради Рівненської області сьомого 

демократичного скликання щодо прийняття рішення про передачу до бюджету 

Зарічненської селищної ради у 2016 році коштів на здійснення видатків із 

утримання дошкільних навчальних закладів, розташованих на території 

Зарічненської селищної ради, текст звернення додається. 

2. Голові Зарічненської селищної  ради забезпечити направлення даного 

рішення до Зарічненської районної ради Рівненської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних 

комісій Зарічненської селищної ради та секретаря Зарічненської селищної ради. 

Селищний голова      В. Ломако 

 



Додаток  

до рішення Зарічненської селищної ради 

від 25 грудня 2015 р. № 52/4-2015 

 

Зарічненській районній раді 

Рівненської області сьомого 

демократичного скликання 

ЗВЕРНЕННЯ 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

згідно з пунктом 20 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного 

кодексу України просимо прийняти рішення про передачу до бюджету 

Зарічненської селищної ради Рівненської області у 2016 році коштів на здійснення 

видатків із утримання дошкільних навчальних закладів, розташованих на 

території Зарічненської селищної ради Рівненської області. У зв’язку із 

зростаючою інфляцією в Україні, зростанням вартості енергоносіїв та продуктів 

харчування просимо обсяги міжбюджетних трансфертів визначити більшими від 

обсягів таких міжбюджетних трансфертів на утримання зазначених установ, що 

були передбачені на 2015 рік. 

Також, з метою збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільні 

навчальні заклади, пропонуємо розглянути можливість передачі з районної 

комунальної власності в комунальну власність територіальної громади 

Зарічненської селищної ради будівлі Зарічненської районної ради (будівлі відділу 

культури та туризму Зарічненської райдержадміністрації) по вул. Шевченка. При 

цьому гарантуємо, що всі витрати щодо реконструкції та виготовлення 

правовстановлюючих документів на дану будівлю будуть проведені із бюджету 

Зарічненської селищної ради. 

 

Схвалено рішенням 

Зарічненської селищної ради 

від 25.12.2015 № 52/4-2015 


