
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 744

29 листопада  2019 року                                                       30  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 ОДА від 21.11.2019 року №905 , 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 спеціального фонду  КЕКД  41054000 «Субвенція з

місцевого бюджету на реалізацію заходів , спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку
коштів  відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилася
на початок  бюджетного  періоду» на  суму  99 000 грн.  та  видаткову
частину  спеціального  фонду  Лука-Мелешківської  сільської  ради  за
КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)
допомоги» по  КЕКВ  3210 на  суму  99  000  грн. для  придбання
телемедичного обладнання для Лука-Мелешківської АЗПСМ.

1.2.    Збільшити  видатки  загального  фонду  бюджету  об'єднаної
територіальної громади на суму 47 230,65 грн. за рахунок направлення
вільних залишків коштів загального фонду, які утворились станом на
01.01.2019  року  ,  а  саме  коштів  у  вигляді  субвенції  з  місцевого
бюджету  за  рахунок  коштів  медичної   субвенції   що  утворився  на
початок бюджетного в сумі 47 230,65 грн. на відшкодування видатків
на  інсуліни  для  забезпечення  хворих  на  цукровий  діабет   за
КПКВКМБ 0119420 «Субвенція з  місцевого  бюджету за  рахунок



залишку  коштів  медичної  субвенції  ,  що  утворився  на  початок
бюджетного періоду» по КЕКВ 2620.

1.3.    Враховуючи  невиконання  дохідної  частини  бюджету  у  зв’язку  з
перереєстрацією    деяких  платників  податків  на  іншу  територію
зменшити доходи загального фонду по КЕКД 11010100 «Податок на
доходи  фізичних  осіб,що  сплачується  податковими  агентами  із
доходів  платника  податку  у  вигляді  заробітної  плати» на  суму
2 890 060 грн. та видаткову частину загального та спеціального фонду
Лука-Мелешківської сільської ради, а саме:
за  КПКВКМБ 0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне
та матеріально - технічне забезпечення діяльності сільської ради»
на суму  590 000 грн.,в т.ч. по КЕКВ 2111- 450 000 грн. КЕКВ 2120-
140  000  грн., 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 926 581  грн.,
а саме по КЕКВ 2273 - 50 000 грн. КЕКВ 2274 – 821 581 грн., КЕКВ
2730 – 55 000 грн.,  за КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного
капіталу суб’єктів господарювання»  на суму 989 316 грн., по КЕКВ
3210 -  989 316 грн.,  за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної
освіти» на суму  384 163 грн. по КЕКВ 2111 – 240 200 грн.,  КЕКВ
2120- 44 900 грн., КЕКВ 2273-53 800 грн., КЕКВ 2274 - 45 263 грн.

1.4.    Здійснити перерозподіл призначень по Лука-Мелешківської сільській
раді та Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
у зв’язку з виробничою необхідністю,  а саме:

зменшити видатки загального фонду  за  КПКВКМБ 0119770 «Інші 
субвенції з місцевих бюджетів»  по  КЕКВ 2620 на суму 213 494 грн.,
за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету» на суму 120 000 грн. по КЕКВ 2240- 40 000 грн. КЕКВ 
2210-80 000 грн. , за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної 
освіти» на суму 234 937 грн. по КЕКВ 2274 – 234 937 грн., 
КПКВКМБ  0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури» на суму 62 600 грн. а саме по КЕКВ 2273-59 600грн., по 
КЕКВ 2274 – 3000 грн., 
 збільшивши, при цьому, видатки загального фонду за  КПКВКМБ  
0611100 «Надання спеціальної освіти школами 
естетичного,виховання(музичними,художніми,хореографічними,те
атральними, мистецькими)» на суму 36 396 грн. а саме по КЕКВ 
2111-29 832 грн., по КЕКВ 2120 – 6 564 грн., за  КПКВКМБ  0614060 
«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури» на суму 50 
500 грн. а саме по КЕКВ 2111-44 100 грн., по КЕКВ 2120 – 6 400 грн., 
за КПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що 



надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги» по КЕКВ 2610 на суму 15 000 грн. для встановлення 
модему для засобу дистанційної передачі даних газового лічильника, 
за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» на суму 529 135 грн. , а саме на послуги по благоустрою КП 
«Лука-Благоустрій» - 401 375 грн.  та 127 160 грн. за споживання 
електричної енергії по вуличному освітленню.

зменшити видатки спеціального фонду  за  КПКВКМБ 0119770 «Інші
субвенції з місцевих бюджетів»  по  КЕКВ 3620 на суму 8 000 грн., за
КПКВКМБ 0117325  «Будівництво  споруд,  установ  та  закладів
фізичної культури та спорту» суму 3 000 грн. по КЕКВ 3142 -3 000
грн.,  збільшивши,  при  цьому,  видатки  спеціального  фонду  за
КПКВКМБ  2111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)
допомоги» по КЕКВ 3610 на суму  11 000 грн. як спів фінансування
для  придбання  телемедичного  обладнання  для  Лука-Мелешківської
АЗПСМ.

1.5. Зменшити  профіцит  загального  фонду  сільського  бюджету  на  суму
989  316 грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму  989 316 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-  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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