
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ №796 

 

13 грудня  2019 року                                                       31  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 Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 365-р  «Деякі 

питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», 

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 41034500 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 50 000 

грн. та видаткову частину спеціального фонду Лука-Мелешківської 

сільської ради  за КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій» на суму 50 000 грн.(Нове будівництво 

дитячого майданчика на території дошкільного навчального закладу 

«Веселка» в с.Лука-Мелешківська,Вінницького району Вінницької 

області) 

 

1.2.     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: 

 

збільшити 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 6 410 грн., а саме   по КЕКВ 2120 – 4 001 грн.,КЕКВ 

2240- 2 409 грн., КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 

на суму 1 100 грн. грн., а саме по КЕКВ 2282 – 1 100 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» суму 75 000 грн., а 

саме по КЕКВ 2210 – 57 788 грн., по КЕКВ 2240 – 15 360 грн., по 

КЕКВ 2250 – 1 272 грн., по КЕКВ 2800 – 580 грн., КПКВКМБ 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 50 

774 грн. (50 774 грн. - послуги по благоустрою КП «Лука-Благоустрій 

та технічні умови стандартного приєднання до ЗЕМ), КПКВКМБ 

0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по КЕКВ 2240 на суму  

22 049 грн. (на оплату технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки) 

 зменшивши, при цьому, видатки загального фонду за   КПКВКМБ 

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально 

- технічне забезпечення діяльності сільської ради»  на суму 72 823 

грн.,в т.ч. по КЕКВ 2210 – 72 823 грн., КПКВКМБ 0610160 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по 

загальному фонду 6 410 грн., а саме   по КЕКВ 2111 – 3 602 грн.,КЕКВ 

2210- 1 678 грн., КЕКВ 2282- 1 130 грн., КПКВКМБ 0611010 

«Надання дошкільної освіти» на суму 1 100 грн. грн., а саме по 

КЕКВ 2250 – 1 100 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» 
суму 75 000 грн., а саме по КЕКВ 2275 – 75 000 грн. 

 

зменшити видатки спеціального 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» суму 2 452 грн., а саме по КЕКВ 3110 та за  

КПКВКМБ 0117463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших 

місцевих бюджетів» суму 165 545 грн. за рахунок коштів іншої 

субвенції м.Вінниця, а саме по КЕКВ 3142 , збільшивши, при цьому, 

видатки спеціального фонду за  КПКВКМБ 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» на суму 2 452 грн. грн., а саме по КЕКВ 3110 , 

КПКВКМБ 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури та спорту» суму 165 545 грн. по КЕКВ 3122 за 

рахунок коштів іншої субвенції м.Вінниця  



 

зменшити видатки спеціального 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» суму 150 000 грн., а саме по КЕКВ 3110 – 

150 000 грн. – за придбання послуг підключення до інтернету, 

збільшивши, при цьому, 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» суму 150 000 грн., а саме по КЕКВ 2240 – 

150 000 грн. – за послугу підключення до інтернету . 

1.3. Зменшити 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). 

1.4. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму  50 

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 50 000 

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- 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 - 5 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 


