
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 662

20 вересня  2019 року                                                       27  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  41054500 «Субвенція  з

місцевого  бюджету  на  будівництво  мультифункціональних
майданчиків  для  занять  ігровими  видами  спорту  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 650 000 грн. та
видаткову частину спеціального фонду Лука-Мелешківської сільській
ради за  
КПКВКМБ  0117325  «Будівництво  споруд,  установ  та  закладів
фізичної  культури та  спорту»»  суму  650  000 грн. на  будівництво
багатофункціонального  майданчика  для  занять  ігровими  видами
спорту  за  адресою:  Україна,  Вінницька  область,  Вінницький  район
с.Лука-Мелешківська,вул..Шкільна,буд.52 .

1.2. 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 780 860 грн., а саме по КЕКВ 
2230- 780 000 грн., збільшивши, при цьому, видатки загального фонду 
за  КПКВКМБ  0611100 «Надання спеціальної освіти школами 
естетичного,виховання(музичними,художніми,хореографічними,те
атральними, мистецькими)» на суму 698 400 грн. а саме по КЕКВ 
2111-560 160 грн., по КЕКВ 2120 – 123 240 грн., по КЕКВ 2210 –10 000
грн., по КЕКВ 2240-5 000 грн., за  КПКВКМБ  0614030 
«Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 82 460 грн. а саме по 
КЕКВ 2111-59 390грн., по КЕКВ 2120 – 13 070 грн., по КЕКВ 2210    –
5 000 грн., по КЕКВ 2240-5 000 грн.

зменшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0110150 
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - 
технічне забезпечення діяльності сільської ради»  на суму 59 700 
грн.  по КЕКВ 2210 – 59 700 грн., збільшивши, при цьому, видатки 
загального фонду за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» на суму 59 700 грн. , а саме на послуги по 
благоустрою КП «Лука-Благоустрій» -15 000 грн., та 44 700 грн. на 
поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул..Миру в 
с.Тютьки  Вінницького району Вінницької області.

зменшити  видатки  спеціального  фонду  за   КПКВКМБ  0117350
«Розроблення  схеми  планування  та  забудови  території
(містобудівної документації)» на суму 272 791 грн. а саме по КЕКВ
2281-272  791  грн.,  за  КПКВКМБ 0117670  «Внески  до  статутного
капіталу суб’єктів господарювання»  на суму 510 684 грн., по КЕКВ
3210-510 684 грн. 
збільшивши, при цьому, видатки спеціального фонду за  КПКВКМБ
0117325  «Будівництво  споруд,  установ  та  закладів  фізичної
культури та спорту» на суму  783 475 грн. по КЕКВ 3122 – 783 475
грн. на  будівництво  багатофункціонального  майданчика  для  занять
ігровими  видами  спорту  за  адресою:Україна,Вінницька
область,Вінницький район с.Лука-Мелешківська,вул..Шкільна,буд.52 .

1.3. Збільшити  профіцит  загального  фонду  сільського  бюджету  на  суму
650  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  650 000 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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