
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ №820

24 грудня  2019 року                                                       32  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,  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.    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 1 000 000 грн. та
видаткову частину спеціального фонду Лука-Мелешківської сільської
ради, а саме:
за  КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
на  суму  502  700  грн.  по  КЕКВ  3142., за  КПКВКМБ  0117310
«Будівництво об’єктів житлово комунального господарства» по КЕКВ
3122 на суму 497 300 грн..

1.2. Здійснити перерозподіл дохідної частини загального фонду Лука-
Мелешківської сільської ради ,  а саме 

зменшити дохідну частину по таких КЕКД загального фонду бюджету:
КЕКД 11010400  «Податок  на  доходи  фізичних  осіб,що  сплачується
податковими  агентами  із  доходів  платника  податку  інших  ніж
заробітної плати  » на суму 215 800 грн.



КЕКД 11010500  «Податок  на  доходи  фізичних  осіб,що  сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування  » на суму
29 300 грн.
КЕКД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб  » на суму 41 300
грн.
КЕКД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб  » на суму 106 900грн.
КЕКД 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб  » на суму 15
000  грн.
КЕКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб  » на суму 57 800
грн.
КЕКД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських виробників
» на суму 116 110 грн.
КЕКД 18030200 «Туристичний збір сплачений фізичними особами» на
суму 1 725 грн.
КЕКД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг  »
на суму 13 200 грн.
КЕКД  22012600  «Адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію
речових прав на нерухоме майно » на суму 101 100 грн.

збільшивши при цьому дохідну  частину по  таких  КЕКД загального
фонду бюджету:
КЕКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб  » на суму 48
235 грн.
КЕКД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб  » на суму 130 000
грн.
КЕКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки,  сплачений  фізичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів
нежитлової нерухомості  » на суму 520 000 грн.

1.3. Збільшити  доходи  загального  фонду  КЕКД  41040100  «Дотація  з
місцевого  бюджету  за  рахунок  стабілізаційної  дотації  з  державного
бюджету» на суму 9 131 грн. та видаткову частину загального фонду
Лука-Мелешківської  сільської  ради   за  КПКВКМБ  0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально  -  технічне
забезпечення діяльності сільської ради» на суму 9 131 грн. по КЕКВ
2210 на придбання обладнання

1.4. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 
 1 000 000 грн.,  напрямком використання якого визначити передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму 1 000 000 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 - 5 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



Додаток №1
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет  на 2019 рік"

ДОХОДИ
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

10000000 Податкові надходження  -885 700,00 -885 700,00 0,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості  

-1 245 100,00 -1 245 100,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб -1 245 100,00 -1 245 100,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

-1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 0,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

-215 800,00 -215 800,00 0,00 0,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування

-29 300,00 -29 300,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 359 400,00 359 400,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 535 035,00 535 035,00 0,00 0,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

520 000,00 520 000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 48 235,00 48 235,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб -41 300,00 -41 300,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб -106 900,00 -106 900,00 0,00 0,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00

18030000 Туристичний збір -1 725,00 -1 725,00 0,00 0,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами -1 725,00 -1 725,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  -173 910,00 -173 910,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб -57 800,00 -57 800,00 0,00 0,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

-116 110,00 -116 110,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  -108 726,00 -114 300,00 5 574,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

-114 300,00 -114 300,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг -114 300,00 -114 300,00 0,00 0,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг -13 200,00 -13 200,00 0,00 0,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень

-101 100,00 -101 100,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  5 574,00 0,00 5 574,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 

5 574,00 0,00 5 574,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  5 574,00 0,00 5 574,00 0,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

-994 426,00 -1 000 000,00 5 574,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  9 131,00 9 131,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  9 131,00 9 131,00 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 131,00 9 131,00 0,00 0,00

41040100 Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з 
державного бюджету

9 131,00 9 131,00 0,00 0,00

Х Разом доходів -985 295,00 -990 869,00 5 574,00 0,00

Секретар сільської ради Августович Б.І.



Додаток №2
до рішення Лука-Мелешківської сільської  ради

"Про місцевий бюджет  на 2019 рік"

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 0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,0

X Загальне фінансування 0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,0

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,0

X Загальне фінансування 0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,0

Секретар сільської ради Августович Б.І.



Додаток №3
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет  на 2019 рік"

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 9 131,00 9 131,00 0,00 0,00 0,00 -994 426,00 -1 000 000,00 5 574,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 -985 295,00

0110000  Лука-Мелешківська с-р 9 131,00 9 131,00 0,00 0,00 0,00 -994 426,00 -1 000 000,00 5 574,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 -985 295,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 9 131,00 9 131,00 0,00 0,00 0,00 5 574,00 0,00 5 574,00 0,00 0,00 0,00 14 705,00

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

9 131,00 9 131,00 0,00 0,00 0,00 5 574,00 0,00 5 574,00 0,00 0,00 0,00 14 705,00

7300 БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -497 300,00 -497 300,00 0,00 0,00 0,00 -497 300,00 -497 300,00

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -497 300,00 -497 300,00 0,00 0,00 0,00 -497 300,00 -497 300,00

7400
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 
ГОСПОДАРСТВО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -502 700,00 -502 700,00 0,00 0,00 0,00 -502 700,00 -502 700,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -502 700,00 -502 700,00 0,00 0,00 0,00 -502 700,00 -502 700,00

X X X УСЬОГО 9 131,00 9 131,00 0,00 0,00 0,00 -994 426,00 -1 000 000,00 5 574,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 -985 295,00

Секретар сільської ради Августович Б.І.
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Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

… … …

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0100000 Сільська рада
0110000 Сільська рада

7300000

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

117310 7310 443

2019

7400

117461 7461 456

2019

Секретар сільської ради
Б.І.Августович

Додаток № 4
до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання 

від 24.12.2019 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 
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 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, % 

-1 000 000,0 -1 000 000,0
-1 000 000,0 -1 000 000,0

-497 300,0 -497 300,0

Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Нове будівництво артезіанської 
свердловини  (виготовлення ПКД) -497 300,0 -497 300,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 
ГОСПОДАРСТВО

-502 700,0 -502 700,0

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

реконструкція вуличного освітлення в 
с.Лука-Мелешківська -502 700,0 -502 700,0

-1 000 000,0 -1 000 000,0

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. 
   



(грн.)

Усього Загальний фонд
Спеціальний фонд

усього

0100000 Сільська рада 0,000

0110000 Сільська рада 0,000

7300000

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

117310 7310 443

7460000 7460 0,000

0117461 7461 0456

Усього 0,000

Секретар сільської ради Б.І.Августович

Додаток №5
до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання 

від 24.12.2019 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 
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/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

-1 000 000,000 -1 000 000,000 -1 000 000,000

-1 000 000,000 -1 000 000,000 -1 000 000,000

-497 300,000 -497 300,000 -497 300,000

Будівництво об'єктів житлово-
комунального господарства

Програма благоустрою населених 
пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 

2019 рік 

Рішення 23 сесії 
сільської ради 7 
скликання від 

30.11.2018 року

-497 300,000 -497 300,000 -497 300,000

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури -502 700,000 -502 700,000 -502 700,000

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

-502 700,000 -502 700,000 -502 700,000

-1 000 000,000 -1 000 000,000 -1 000 000,000



Отчет о совместимости для додатки до рішення.xlsxls
Дата отчета: 17.xls12.xls2017 16:40

Несущественная потеря точности

Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями 
Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или 
ограничению функциональности этих свойств.

Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не 
поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в 
наиболее близкий из имеющихся форматов.


