
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 482

17 травня  2019 року                                                       23  сесія  7  скликання

Про  внесення змін до рішення 19 сесії сільської ради 7 скликання  від
21.12.2018 року «Про місцевий  бюджет 

Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади 
на 2019 рік

     Відповідно до п. 17 ч.1 ст. 43, п. 4 ст. 61 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.04.2019 №277 «Про
внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік»,  та наявність вільних залишків
коштів, які утворились станом на 01.01.2019 року  сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 19 сесії сільської ради 7 скликання від 21.12.2018 року
«Про  місцевий  бюджет  Лука-Мелешківської  об’єднаної  територіальної  громади
на 2019 рік» наступні зміни:    

1.1.    Збільшити  доходи  загального  фонду  ККД  41051200  «Субвенція  з
місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами за  рахунок відповідної  субвенції  з
державного  бюджету»  на  суму  200  948  грн.  та  видаткову  частину
спеціального фонду Лука-Мелешківської сільській ради за  
КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-
дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» суму  14 900 грн.  на
закупівлю  необхідного  інвентарю  довготривалого  використання  для
занять з учнями , що перебувають на інклюзивному навчанні.
за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 5 348
грн. на закупівлю необхідного інвентаря довготривалого використання
для занять з учнями , що перебувають на інклюзивному навчанні.
за  КПКВКМБ  0611170  «Забезпечення  діяльності  інклюзивно-
ресурсних центрів»  на суму 180 700 грн.  на закупівлю необхідного
інвентарю  довготривалого  використання  для  оснащення  кабінетів
інклюзивно – ресурсних центрів.

1.2.    Збільшити  видатки  загального  фонду  бюджету  об'єднаної
територіальної громади на суму 741 428 грн. за рахунок направлення



вільних залишків коштів загального фонду, які утворились станом на
01.01.2019 року :
за  КПКВКМБ  0110180  «Інша  діяльність  у  сфері  державного
управління»  на суму  75 000 грн., а саме 63 000 грн.  на придбання
будівельних  та  господарських  товарів  ,  12 000  грн.  за  послуги  по
облаштуванню  вимощування  території  навколо  будівлі,  яка
знаходиться на балансі сільської ради
за  КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-
дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по загальному фонду
суму  90 618 грн., а саме на заробітну плату та нарахування на не у
сумі 7 618 грн., на придбання обладнання та інвентаря у сумі 28 000
грн.,  на  відшкодування  коштів  педагогічним працівникам у  сумі  55
000 грн.

за  КПКВКМБ  0116030  «Організація  благоустрою  населених
пунктів» на суму 204 910 грн. (194 850 грн. - послуги по благоустрою
КП «Лука-Благоустрій  ,  10  060  грн.  –  придбання  госп.  товарів  для
благоустрою с.Яришівка, 

за  КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету» на суму 31 200грн. на послуги грейдерування доріг.

    
за КПКВКМБ  0117130 «Здійснення  заходів  із  землеустрою» по
КЕКВ 2240 на суму  18 600 грн. (на оплату проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування та території  с.
Яришівка , Лани);

за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевих бюджетів» по 
КЕКВ 2620 на суму 321 100 грн. на утримання Лука-Мелешківської 
дитячої  школи мистецтв – 282 000 грн.( 2111-220 000 грн., 2120- 49 
000 грн., 2210-11 000 грн., 2240-2 000 грн.,), на утримання бібліотеки 
філії с.Лука-Мелешківська 39 100 грн.(    2111-32 000грн., 2120- 7 100 
грн.)

1.3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету об'єднаної 
територіальної громади за рахунок направлення вільних залишків 
коштів спеціального фонду, які утворились станом на 01.01.2019 року, 
на загальну суму 102 213 грн.

за КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та 
природних ресурсів» по КЕКВ 3110 на суму 12 220 грн. (на 



придбання багаторічних зелених насаджень,(залишок екологічних 
коштів)).

за  КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету» на суму 33 000 грн. на виготовлення ПКД та проведення 
експертизи по капітальному ремонту доріг .

за КПКВКМБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів
фізичної культури та спорту»  на суму 19 993 грн. на виготовлення
ПКД  для  реконструкції  сільського  стадіону  та  спортивного
майданчика в  с.Яришівка.

за  КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-
дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими
школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами» по  спеціальному
фонду  у  сумі  32  000  грн., а  саме  по  КЕКВ  3110  для  придбання
комп’ютерної техніки.

за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевих бюджетів» по 
КЕКВ 2620 на суму 5 000 грн. КЕКВ 3110 - на утримання бібліотеки 
філії с.Лука-Мелешківська, а саме для придбання літератури.

1.4. Здійснити перерозподіл призначень по Відділу освіти,культури,молоді
та спорту Лука-Мелешківської сільської ради ,  а саме:

зменшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0611020 
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами»  на суму 55 500 грн. по КЕКВ 2210 
збільшивши, при цьому, видатки загального фонду за  КПКВКМБ 
0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на суму 55 500 
грн.,а саме по КЕКВ 2210-10 000 грн. та по КЕКВ 2730 – 45 500 грн. 
для реалізації фінансової частини «Цільової Програми роботи з 
обдарованим дітьми та молоддю на 2019-2021рр.»)

1.5. Внести зміни до помісячного та річного розпису асигнувань доходів 
загального фонду та здійснити перерозподіл видаткових призначень по
Відділу освіти, культури , молоді та спорту Лука - Мелешківської 
сільської ради згідно реєстру про зміни до обласного бюджету №7 від 
12.04.2019 року та розпорядження голови ОДА №277 від 11.04.2019р,  
а саме:



зменшити  доходи  загального  фонду  ККД  41051200  «Субвенція  з
місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами за  рахунок відповідної  субвенції  з
державного  бюджету»  на  суму  5  508  грн.  та  видаткову  частину
загального фонду за  
КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-
дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 5 508 грн.,  а
саме по КЕКВ 2111-2 664 грн., КЕКВ 2120- 586 грн., КЕКВ 2210-2 258
грн. 
 
при цьому здійснити перерозподіл призначень, а саме:

зменшити  видатки  загального  фонду  за  КПКВКМБ  0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,
гімназіями, колегіумами»  на суму 9 804 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111-
5224  грн.,  по  КЕКВ  2120-1149  грн.,  по  КЕКВ  2210-3431  грн.,
збільшивши,  при  цьому,  видатки  загального  фонду  за  КПКВКМБ
0611010 «Надання дошкільної освіти»  на суму 9 804 грн. в т.ч. по
КЕКВ 2111-5224 грн., по КЕКВ 2120-1149 грн.,  по КЕКВ 2210-3431
грн. для здійснення видатків для занять з учнями , що перебувають на
інклюзивному навчанні

1.6. Збільшити  профіцит  загального  фонду  сільського  бюджету  на  суму
200 948 грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму  200 948 грн.,  джерелом покриття якого визначити
надходження  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету
розвитку (спеціального фонду).

2. Згідно із пунктом 1 внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 рішення 19 сесії 7
скликання  від  21.12.2018  року  «Про  місцевий  бюджет  Лука-Мелешківської
об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік» згідно з додатками 1 - 6 даного
рішення.

3. Додатки  1 - 6 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 (Юрченко Н.Г.)

Сільський голова                                                                        Володимир Сич
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