
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 618

21 серпня  2019 року                                                       26  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  07.08.2019  №593,
рішення 16-го обласного конкурсу проектів  розвитку територіальних громад 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  41054300 «Субвенція  з

місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення
якості освіти  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»
на суму 150 000 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  150  000 грн. на придбання  послуг з
доступу до Інтернету .

1.2.Збільшити доходи спеціального фонду ККД 41053900 «Інші субвенції  з
місцевого  бюджету»  на  суму  277 024,97  грн.  та  видаткову  частину
спеціального фонду Лука-Мелешківської сільській ради за  
КПКВКМБ  0117310 «Будівництво  об’єктів  житлово-комунального
господарства» на суму  107 024,97 грн. на придбання обладнання для
спортивно-ігрового майданчика в с.  Лука-Мелешківська згідно умов
16-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад та



70 000 грн.  на  закупівлю  елементів  дитячого  майданчика  та
встановлення їх на території сільського клубу в с. Цвіжин., та 100 000
грн.  на  співфінансування  проекту  «Нове  будівництво водозабірної
свердловини по вул..Українська в с.Іванівка» 

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 283 984,03 грн.
за  КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових
фондів  утворених  місцевими  радами»  на  суму 72100  грн.  на
придбання щебеню та відсіву та транспортних послуг.
за КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального
господарства» на суму  211 884,03 грн. на придбання обладнання для
спортивно-ігрового майданчика в с.  Лука-Мелешківська  згідно умов
16-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.

1.4. Здійснити перерозподіл призначень по Відділу освіти,культури,молоді
та спорту Лука-Мелешківської сільської ради та Лука-Мелешківської 
сільської ради у зв’язку з виробничою необхідністю,  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 156 350 грн., а саме по КЕКВ 
2111- 128 156 грн., по КЕКВ 2120 – 28 194 грн. збільшивши, при 
цьому, видатки загального фонду за  КПКВКМБ  0611170 
«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» на суму 
156350 грн. а саме по КЕКВ 2111-128156 грн. та по КЕКВ 2120 – 28 
194 грн. 

зменшити видатки загального фонду за за КПКВКМБ 0119770 «Інші 
субвенції з місцевих бюджетів»  по  КЕКВ 2620 на суму 90000 грн. в 
збільшивши, при цьому, видатки загального фонду за  КПКВКМБ  
0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» 
на суму 90000грн. а саме по на придбання матеріалів та обладнання 
для ІРЦ.

зменшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0110150 
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - 
технічне забезпечення діяльності сільської ради»  на суму 109976 
грн., а саме на КЕКВ 2111- 89 401 грн. та на КЕКВ 2120 – 20 575 грн.
збільшивши, при цьому, видатки загального фонду 
за КПКВКМБ  0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній
сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,  об’єднаних



територіальних громадах» по загальному фонду 109 976 грн., а саме
на КЕКВ 2111- 89 401 грн. та на КЕКВ 2120 – 20 575 грн.

зменшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0110150 
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - 
технічне забезпечення діяльності сільської ради»  на суму 67230 
грн.  по КЕКВ 2210 - 67230 грн., та за   КПКВКМБ 0117461 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 
155020 грн. а саме по КЕКВ 2210-85020 грн. та по КЕКВ 2240-70000 
грн., збільшивши, при цьому, видатки загального фонду 
за  КПКВКМБ  0116030  «Організація  благоустрою  населених
пунктів»  на  суму  210250  грн. послуги  по  благоустрою  КП «Лука-
Благоустрій»  ,  за  КПКВКМБ  0114082 «Інші  заходи  в  галузі
культури і мистецтва» на суму 12000 грн. за послуги по проведення
свята до Дня села.
зменшити  видатки  спеціального  фонду  за   КПКВКМБ  0117461
«Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури  за  рахунок коштів  місцевого  бюджету» на  суму
534018 грн. а саме по КЕКВ 3132-490363 грн. та по КЕКВ 3142-43655
грн.,  за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління»  на суму  100 000  грн.,  по КЕКВ 3122-100 000 грн. по
будівництву огорожі навколо НВК  Прибузька ЗОШ ІІ ст., 
збільшивши, при цьому, видатки спеціального фонду за  КПКВКМБ
0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»
на суму 432 191 грн. а саме  102191 грн. на придбання обладнання для
спортивно-ігрового майданчика в с.  Лука-Мелешківська  згідно умов
16-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад ,
30 000 грн.  на  закупівлю  елементів  дитячого  майданчика  та
встановлення їх на території сільського клубу в с. Цвіжин., та 300 000
грн.  на  співфінансування  проекту  «Нове  будівництво водозабірної
свердловини по вул..Українська  в  с.Іванівка»(районний бюджет)   за
КПКВКМБ  0110180  «Інша  діяльність  у  сфері  державного
управління»  на суму 50 000 грн., на роботи по капітальному ремонту
дит.садка  «Журавлик»  в  с.  Яришівка  , за  КПКВКМБ  0117325
«Будівництво  споруд,  установ  та  закладів  фізичної  культури  та
спорту»  на  суму  6  515  грн.  на  проведення  експертизи  по  новому
будівництву  футбольного  поля  з  штучним  покриттям  в  с.  Лука-
Мелешківська  та  с.Тютьки,  за  КПКВКМБ  0117370  «Будівництво
споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту»  на суму
45 312 грн. на ПКД по реконструкції приміщення яке знаходиться на
балансі сільської ради.

1.5. Збільшити  профіцит  загального  фонду  сільського  бюджету  на  суму
150  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  150 000 грн.,  джерелом покриття якого визначити
надходження  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету
розвитку (спеціального фонду).

1.6. Внести  зміни  до  переліку  об’єктів,  які  здійснюються  за  кошти
бюджету розвитку у 2019 році згідно додатка 5 даного рішення, а саме
зменшити видатки по капітальному ремонту приміщення Іванівської
ЗОШ І-ІІ ст..у сумі 300 000 грн.. збільшивши при цьому видатки по
капітальному ремонту приміщення дитячого садка «Веселка»  у сумі
300 000 грн. (відкриття 7 групи)

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



Додаток №1
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет  на 2019 рік"

Зміни до ДОХОДІВ
місцевого бюджету на 2019 рік

(грн.)

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00 0,00 0,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

0,00 0,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  427 024,97 150 000,00 277 024,97 277 024,97

41000000 Від органів державного управління  427 024,97 150 000,00 277 024,97 277 024,97

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 427 024,97 150 000,00 277 024,97 277 024,97

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 277 024,97 0,00 277 024,97 277 024,97

41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

Х Разом доходів 427 024,97 150 000,00 277 024,97 277 024,97

Секретар сільської ради Августович Б.І.



Додаток №2
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет  на 2019 рік"

Зміни до ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2019 рік

(грн.)

Код
Найменування згідно

з Класифікацією фінансування бюджету
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 283 984,03 -150 000,00 433 984,03 361 884,03
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 283 984,03 -150 000,00 433 984,03 361 884,03
208100 На початок періоду 653398,90 120814,16 532584,74 211884,87
208200 На кінець періоду 369414,87 120814,16 248600,71 0,84
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 -150 000,00 150 000,00 150 000,00

X Загальне фінансування 283 984,03 -150 000,00 433 984,03 361 884,03

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 283 984,03 -150 000,00 433 984,03 361 884,03
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 283 984,03 -150 000,00 433 984,03 361 884,03
602100 На початок періоду 653398,90 120814,16 532584,74 211884,87
602200 На кінець періоду 369414,87 120814,16 248600,71 0,84
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 -150 000,00 150 000,00 150 000,00

X Загальне фінансування 283 984,03 -150 000,00 433 984,03 361 884,03

Секретар сільської ради Августович Б.І.



Додаток №3
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет  на 2019 рік"

Зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 2019 рік
(грн.)

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональн

ої
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

усього видатки
споживання

з них

видатки
розвитку

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

видатки
споживання

з них

видатки
розвиткуоплата

праці

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Лука-Мелешківська сільська рада -199 976,00 -199 976,00 -89 401,00 0,00 0,00 561 009,00 488 909,00 72 100,00 0,00 0,00 488 909,00 361 033,00

0110000  Лука-Мелешківська с-р -199 976,00 -199 976,00 -89 401,00 0,00 0,00 561 009,00 488 909,00 72 100,00 0,00 0,00 488 909,00 361 033,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ -177 206,00 -177 206,00 -89 401,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 -127 206,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

-177 206,00 -177 206,00 -89 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177 206,00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

4000 КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО

210 250,00 210 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 250,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 210 250,00 210 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 250,00

7300 БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 927,00 972 927,00 0,00 0,00 0,00 972 927,00 972 927,00

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 100,00 921 100,00 0,00 0,00 0,00 921 100,00 921 100,00

0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 515,00 6 515,00 0,00 0,00 0,00 6 515,00 6 515,00

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 312,00 45 312,00 0,00 0,00 0,00 45 312,00 45 312,00

7400
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 
ГОСПОДАРСТВО

-155 020,00 -155 020,00 0,00 0,00 0,00 -534 018,00 -534 018,00 0,00 0,00 0,00 -534 018,00 -689 038,00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

-155 020,00 -155 020,00 0,00 0,00 0,00 -534 018,00 -534 018,00 0,00 0,00 0,00 -534 018,00 -689 038,00

7600 ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ 
З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 0,00 72 100,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00

0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00 0,00 72 100,00 0,00 0,00 0,00 72 100,00

Код
Програмної

Код Типової
програмної

Код
Функціональн

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

ої
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевих бюджетів
усього видатки

споживання

з них

видатки
розвитку

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

видатки
споживання

з них

видатки
розвиткуоплата

праці

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9700

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА 
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА 
РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

-90 000,00 -90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 000,00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -90 000,00 -90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 000,00

0600000 Відділ освіти , культури, молоді та спорту
Лука-Мелешкіської сільської ради

199 976,00 199 976,00 89 401,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 349 976,00

0610000  ВОКМС Лука-Мелешківської с/р 199 976,00 199 976,00 89 401,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 349 976,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 109 976,00 109 976,00 89 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 976,00

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об’єднаних територіальних громадах

109 976,00 109 976,00 89 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 976,00

1000 ОСВІТА 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 240 000,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

-156 350,00 -156 350,00 -128 156,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 -6 350,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів

246 350,00 246 350,00 128 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 350,00

X X X УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 009,00 638 909,00 72 100,00 0,00 0,00 638 909,00 711 009,00

Секретар сільської ради Августович Б.І.



Лист1

Страница 1

Розподіл витрат бюджету Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної громади 

(грн.)

Код

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Субвенції

усього

Субвенції

усього

загального фонду на : загального фонду:

Інші субвннції:****

… …

1 2 3 5 6 8 9 12 13 16

02303200000Вінницький  районний бюджет 170000,00 170000,00

02319000000

0,00 0,00

Обласний бюджет 107024,97 107024,97

0,00

Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Секретар сільської ради Б.І.Августович

Додаток № 4 
до рішення 26 сесії сільської ради 7 скликання 

від 21.08.2019 року 
"Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської сільської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік"

на 
реаліза

цію 
місцев

их 
програ

м у 
2019 
році

Назва 
бюджету - 
одержувач
а/надавача 
міжбюдже

тного 
трансферт

у

Дотація на 
:

Субвенція 
на 

виконання 
програм 

соц.еконм.
розвитку

спеціально
го  фонду

здійснення 
переданих 

з
державног
о бюджету
видатків з 
утримання

закладів 
освіти та
охорони 

здоров'я за
рахунок 

відповідної
додаткової 

дотації з
державног

о 
бюджету*

Інші 
субвенції

Субвенція 
з місцевого 

бюджету 
на 

здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері 
охорони 

здоров’я за 
рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції**

**

на 
виконання 
програм в 

рамках 
виконання 

власних 
повноваже

нь** 

на оплату 
послуг 

інклюзивно 
ресурсного 

центру 

на 
утримання 
соціальног

о 
працівника 

Центру 
соціальних 

служб 

на 
утримання 
КУ 
Територіал
ьних 
центрів 
соціальног
о 
обслуговув
ання

на 
утримання 

КУ 
"Вінницьки
й районний 
Трудовий 

архів" 
Вінницької 
районної 

ради

на 
утримання 
керівника 
гуртка КУ 
"Будинок 
дитячої та 
юнацької 
творчості" 
Вінницької 

районної 
ради

на 
утримання 

Лука-
Мелешківс
ькоїдитячої 

школи 
мистецтв

на 
утримання 

Лука-
Мелешківс

ької 
бібліотеки

на виплату 
компенсаці
ї фізичним 
особам, які 

надають 
соціальні 
послуги 
(згідно 

постанови 
КМУ від 

29.04.2004 
р. №558)

на оплату 
послуг 

електрозв'я
зку для 

пільгових 
категорій 
населення

на пільгове 
медичне 

обслуговув
ання 

громадян 
які 

постраждал
и внаслідок 
Чорнобиль

ської 
катастрофи

для 
компенсаці
ї витрат на 
транспортн

е 
обслуговув

ання 
інвалідів, 
витрат на 
бензин, 

ремонт та 
технічне 

обслуговув
ання 

автомобілі
в

на 
утримання 
працівникі
в ФАПів

на 
утримання 

посади 
водія в 

Якушинець
кій 

АЗПСМ

для 
забезпечен

ня 
безоплатно

го та 
пільгового 
відпуску 

лікарських 
засобів за 
рецептами 

лікарів 
окремих 

груп 
населення 

та 
важкохвор

их

на оплату 
пільгового 

проїзду 
деяких 

категорій 
населення

170 000,00

Тиврівськи
й районний 
бюджет

107 024,97

277 024,97 277 024,97 277 024,97
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Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

0100000

0110000

0116310 6310 0490

… … …

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 Сільська рада

0110000 Сільська рада

0110100 Державне управління

101ххх1 Назва підпрограми 1/напряму видатків

101ххх2 Назва підпрограми 2/напряму видатків

7460000 7460

0110180 0180 0133 2019

0110180 0180 0133 2019

0110180 0180 0133 2019

0110180 0180 0133 2019

7300000

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

117310 7310 443

Будівництво : в т.ч. 2019

2019

2019

2019

117325 7325 443

2019

117370 7370 490

2019

7400

117461 7461 456

реконструкція вуличного освітлення 2019

117461 7461 456

2019

600000 Відділ ОКМС Лука-Мелешківської сільської ради

5000000 Фiзична культура i спортiзична культура i спортзична культура iзична культура i спорт спорт 0,0 0,0

0615031 5031 0810 Капітальні видатки

611020 1020 921
2019

#ССЫЛ!

Секретар сільської ради

Б.І.Августович

Додаток № 5
до рішення 26 сесії сільської ради 7 скликання 

від 21.08.2019 року
"Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської сільської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік"

Код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Фiзична культура i спортункціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми/підпрограми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

 Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень будівельної 
готовності об'єкта 

на кінець 
бюджетного 
періоду, % 

Обласна рада (головний розпорядник)

Обласна рада (відповідальний виконавець) 

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

488 909,0 488 909,0

488 909,0 488 909,0

50 000,0 50 000,0

50 000,0 50 000,0

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Будівництво огорожі навколо приміщення 
об'єктів комунальної власності, які 
знаходяться на балансі сільської ради

-100 000,0 -100 000,0

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Капітальний ремонт  приміщення об'єктів 
комунальної власності, які знаходяться на 
балансі сільської ради(Іванівська ЗОШ І-ІІ 
ст.)

-300 000,0 -300 000,0

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Капітальний ремонт  приміщення об'єктів 
комунальної власності, які знаходяться на 
балансі сільської ради(дит.садок 
"Журавлик")

50 000,0 50 000,0

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Капітальний ремонт  приміщення об'єктів 
комунальної власності, які знаходяться на 
балансі сільської ради(дит.садок "Веселка)

400 000,0 400 000,0

972 927,0 972 927,0

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

921 100,0 921 100,0

Будівництво водозабірної свердловини в 
с.Іванівка

400 000,0 400 000,0

Придбання обладнання длядитячого  
майданчика в с.Цвіжин 100 000,0 100 000,0

Придбання обладнання для спортивно-
ігрового майданчика в с.Лука-
Мелешківська (16й конкурс)

421 100,0 421 100,0

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

експертиза  ПКД по новому будівництву 
фут.поля з штучним покриттям в с.Лука-
Мелешківська

6 515,0 6 515,0

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Реконструкція  приміщення об'єктів 
комунальної власності, які знаходяться на 
балансі сільської ради(лікарня)

45 312,0 45 312,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 
ІНФiзична культура i спортРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 
ГОСПОДАРСТВО

-534 018,0 -534 018,0

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

-43 655,0 -43 655,0

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

виготовлення ПКД по кап.ремонту 
дорожнього покритя -490 363,0 -490 363,0

150 000,0 150 000,0

Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл
Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

Придбання обладнання довгосторокового 
використання 150 000,0 150 000,0

638 909,0 638 909,0

1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету 
розвитку щодо здійснення заходів на 
будівництво, реконструкцію і реставрацію 
об’єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші 
капітальні видатки за об’єктами не 
розподіляються.    

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною 
місцевою радою рішення про застосування 
програмно-цільового методу у бюджетному 
процесі.

Структура коду програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів 
зтверджена наказом Міністерства фінансів 
України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код Типової програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової 
класифікації видатків та кредитування для 
бюджетів місцевого самоврядування, які не 
застосовують програмно-цільового методу, 
затвердженої наказом Міністерства фінансів 
України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
4 Код функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 
11 (зі змінами).
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Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Усього Загальний фонд
Спеціальний фонд

усього

0100000 Сільська рада
0110000 Сільська рада

0110100 Державне управління 0,000

0110180 0180 0133 0,000

4000000 Культура і мистецтво 

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

6000000 Житлово-комунальне господарство

0116030 6030 0620

0117693 7693 0490 0,000 0,000

0118210 8210 0380 0,000 0,000

8310000 8310 0,000 0,000

8313000 8313 0513 0,000 0,000

7000000 Економічна діяльність 0,000

7300000
БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

117310 7310 443

117325 7325 443

117370 7370 490

7460000 7460 0,000

0117461 7461 0456

Усього #ССЫЛ!

0,000

Секретар сільської ради Б.І.Августович

35206,442

Додаток № 6
до рішення 26 сесії сільської ради 7 скликання 

від 21.08.2019 року
"Про місцевий бюджет Лука-Мелешківська сільської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"
Розподіл витрат бюджету Лука-Мелешківська сільської об'єднаної територіальної громади 

на реалізацію місцевих програм у 2019 році

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми/підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування 
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено 

місцеву/регіональну 
програму

у тому числі 
бюджет розвитку

711 159,000 222 250,000 488 909,000 488 909,000 ###

711 159,000 222 250,000 488 909,000 488 909,000

50 000,000 50 000,000 50 000,000

Інша діяльність у сфері державного 
управління

Програма сприяння розвитку 
місцевого самоврядування в 

Лука-Мелешківській об'єднаній 
територіальній громаді на 2019 

рік 

Рішення 23 сесії сільської ради 
7 скликання від 30.11.2018 

року
50 000,000 50 000,000 50 000,000

12 000,000 12 000,000

Програма розвитку культури та 
духовного відродження на 2019 

рік

Рішення 19 сесії сільської ради 
7 скликання від 21.12.2018 

року
12 000,000 12 000,000

210 250,000 210 250,000

Організація благоустрою населених пунктів

Програма благоустрою населених 
пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 

2019 рік 

Рішення 23 сесії сільської ради 
7 скликання від 30.11.2018 

року
210 250,000 210 250,000

Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

Програма сприяння розвитку 
місцевого самоврядування в 

Якушинецькій об'єднаній 
територіальній громаді на 2019 

рік 

Муніципальні формування з охорони 
громадського порядку

Програма благоустрою населених 
пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 

2018-2020 роки 

Запобігання та ліквідація забруднення 
навколишнього природного середовища

Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища

Програма благоустрою населених 
пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 

2018-2020 роки 

438 909,000 438 909,000 438 909,000

972 927,000 972 927,000 972 927,000

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Програма благоустрою населених 
пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 

2019 рік 

Рішення 19 сесії сільської ради 
7 скликання від 21.12.2018 

року
921 100,000 921 100,000 921 100,000

Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

Програма благоустрою населених 
пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 

2019 рік 

Рішення 19 сесії сільської ради 
7 скликання від 21.12.2018 

року
6 515,000 6 515,000 6 515,000

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

Програма сприяння розвитку 
місцевого самоврядування в 

Лука-Мелешківській об'єднаній 
територіальній громаді на 2019 

рік 

Рішення 23 сесії сільської ради 
7 скликання від 30.11.2018 

року
45 312,000 45 312,000 45 312,000

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури -534 018,000 -534 018,000 -534 018,000

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Програма благоустрою населених 
пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 

2019 рік 

Рішення 19 сесії сільської ради 
7 скликання від 21.12.2018 

року
-534 018,000 -534 018,000 -534 018,000

711 159,000 222 250,000 488 909,000 488 909,000

1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до 
статті 91 Бюджетного Кодексу України.

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про 
застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 
1195 (зі змінами).
3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, 
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі 
змінами).

4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, 
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі 
змінами).


