
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 682 

 

04 жовтня  2019 року                                                       28  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 

рішення 25 сесії 7 скликання від 05.07.2019 № 501,  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. Здійснити перерозподіл призначень по Відділу освіти,культури,молоді 

та спорту Лука-Мелешківської сільської ради та новоствореного 

Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради у 

зв’язку з реорганізацією,  а саме: 

 

зменшити видатки загального фонду  

за КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах» на суму  459394,87 грн.(КЕКВ 2111-

330787,42 грн.,КЕКВ 2120-68286,49 грн., КЕКВ 2210-56455,46 грн., 

КЕКВ 2240-2735,50 грн., КЕКВ 2282-1130,00 грн.) 

за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 

2812125,69 грн. .(КЕКВ 2111-1412213,92 грн.,КЕКВ 2120-298797,25 

грн., КЕКВ 2210-78337,30 грн., КЕКВ 2220-3000,00 грн., КЕКВ -2230-

361772,71 грн., КЕКВ 2240-31817,45 грн., КЕКВ 2250-2095,76 грн., 

КЕКВ 2273-253800,00 грн., КЕКВ 2274-370291,30 грн.) 

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 9995375,88 

грн.(КЕКВ 2111-6124240,43 грн., КЕКВ 2120-1420597,06 грн., КЕКВ 

2210-290293,49 грн., КЕКВ 2220-15000,00 грн., КЕКВ -2230-455426,80 

грн., КЕКВ 2240-60958,38 грн., КЕКВ 2250-3800,60 грн., КЕКВ 2273-

400000,00 грн., КЕКВ 2274-1002059 грн., КЕКВ 2275-168000,00 грн., 

КЕКВ 2282-0,12 грн., КЕКВ 2730-55000,00 грн.). 

за  КПКВКМБ  0611100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного,виховання(музичними,художніми,хореографічними,те

атральними, мистецькими)» на суму 499067,23 грн. .(КЕКВ 2111-

396772,48 грн., КЕКВ 2120-87294,75 грн., КЕКВ 2210-10000,00 грн., 

КЕКВ 2240-5000,00 грн.) 

за  КПКВКМБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів» на суму 268890,28 грн. .(КЕКВ 2111-149403,05 

грн., КЕКВ 2120-32870,71 грн., КЕКВ 2210-86616,52 грн.) 

за КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 

97432,53 грн. .(КЕКВ 2111-63533,06 грн., КЕКВ 2120-14399,47 грн., 

КЕКВ 2210-13000,00 грн., КЕКВ 2240-5000,00 грн., КЕКВ 2273-

1500,00 грн.) 

за КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури» на суму 502546,11 грн. .(КЕКВ 2111-186915,00 грн., КЕКВ 

2120-44656,94 грн., КЕКВ 2210-68008,55 грн., КЕКВ 2240-35019,28 

грн., КЕКВ 2273-149600,00 грн., КЕКВ 2274-18346,34 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» на суму  459394,87 грн.(КЕКВ 2111-

330787,42 грн.,КЕКВ 2120-68286,49 грн., КЕКВ 2210-56455,46 грн., 

КЕКВ 2240-2735,50 грн., КЕКВ 2282-1130,00 грн.) 

за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 

2812125,69 грн. .(КЕКВ 2111-1412213,92 грн.,КЕКВ 2120-298797,25 

грн., КЕКВ 2210-78337,30 грн., КЕКВ 2220-3000,00 грн., КЕКВ -2230-

361772,71 грн., КЕКВ 2240-31817,45 грн., КЕКВ 2250-2095,76 грн., 

КЕКВ 2273-253800,00 грн., КЕКВ 2274-370291,30 грн.) 

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 9995375,88 

грн.(КЕКВ 2111-6124240,43 грн., КЕКВ 2120-1420597,06 грн., КЕКВ 

2210-290293,49 грн., КЕКВ 2220-15000,00 грн., КЕКВ -2230-455426,80 

грн., КЕКВ 2240-60958,38 грн., КЕКВ 2250-3800,60 грн., КЕКВ 2273-

400000,00 грн., КЕКВ 2274-1002059 грн., КЕКВ 2275-168000,00 грн., 

КЕКВ 2282-0,12 грн., КЕКВ 2730-55000,00 грн.). 

за  КПКВКМБ  0611100 «Надання спеціальної освіти школами 

естетичного,виховання(музичними,художніми,хореографічними,те



атральними, мистецькими)» на суму 499067,23 грн. .(КЕКВ 2111-

396772,48 грн., КЕКВ 2120-87294,75 грн., КЕКВ 2210-10000,00 грн., 

КЕКВ 2240-5000,00 грн.) 

за  КПКВКМБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів» на суму 268890,28 грн. .(КЕКВ 2111-149403,05 

грн., КЕКВ 2120-32870,71 грн., КЕКВ 2210-86616,52 грн.) 

за КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 

97432,53 грн. .(КЕКВ 2111-63533,06 грн., КЕКВ 2120-14399,47 грн., 

КЕКВ 2210-13000,00 грн., КЕКВ 2240-5000,00 грн., КЕКВ 2273-

1500,00 грн.) 

за КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури» на суму 502546,11 грн. .(КЕКВ 2111-186915,00 грн., КЕКВ 

2120-44656,94 грн., КЕКВ 2210-68008,55 грн., КЕКВ 2240-35019,28 

грн., КЕКВ 2273-149600,00 грн., КЕКВ 2274-18346,34 грн.) 

 

зменшити видатки спеціального фонду  

за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 

5348,00 грн. а саме по КЕКВ 3110-5348,00 грн. 

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 690140,00 

грн., а саме по КЕКВ 3110- 690140,00 грн. 

за  КПКВКМБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів» на суму 174000,00 грн., а саме по КЕКВ 3110-

174000,00 грн. 

 збільшивши, при цьому, видатки спеціального фонду 

за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 

5348,00 грн. а саме по КЕКВ 3110-5348,00 грн. 

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 690140,00 

грн., а саме по КЕКВ 3110- 690140,00 грн. 

за  КПКВКМБ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів» на суму 174000,00 грн., а саме по КЕКВ 3110-

174000,00 грн. 

2. 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 


