
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 860

21 лютого  2020 року                                                       33  сесія  7  скликання

Про  внесення змін до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання  від
24.12.2019 року «Про місцевий  бюджет 

Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної громади 
на 2020 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  Вінницької  ОДА  від  12.02.20  року  №105,  листа  Департаменту
охорони  здоров’я  Вінницької  ОДА  №12-550  від  03.02.2020  р.,  розпорядження
КМУ  від  12.02.2020р  №116-р   та  наявність  вільних  залишків  коштів,  які
утворились станом на 01.01.2020 року  сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 32 сесії сільської ради 7 скликання від 24.12.2019 року
«Про місцевий бюджет Лука-Мелешківської сільської об’єднаної територіальної
громади  на 2020 рік» наступні зміни:    

1.1. Збільшити  доходи  загального  фонду  ККД  41051200  «Субвенція  з
місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами за  рахунок відповідної  субвенції  з
державного  бюджету»  на  суму  127  611  грн.  та  видаткову  частину
загального та спеціального фонду  Лука-Мелешківської сільській ради
відповідно
за  КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-
дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  за загальним фондом
на суму 63 970 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111-34 082 грн., по КЕКВ 2120-7
498  грн.,  по  КЕКВ  2210-22  390  грн.,  для  здійснення  видатків  для
занять з учнями , що перебувають на інклюзивному навчанні. 
за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  за загальним
фондом на суму 19 836 грн. в т.ч. по КЕКВ 2111-10 568 грн., по КЕКВ



2120-2 325 грн., по КЕКВ 2210-6 943 грн. для здійснення видатків для
занять з учнями , що перебувають на інклюзивному навчанні.
за  КПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми  навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-
дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими
школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами» за  спеціальним
фондом  на  суму  33  890  грн.  на  закупівлю  необхідного  інвентарю
довготривалого використання для занять з учнями , що перебувають на
інклюзивному навчанні.
за  КПКВКМБ  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  за
спеціальним  фондом на суму 9  915  грн.  на  закупівлю необхідного
інвентарю  довготривалого  використання  для  занять  з  учнями  ,  що
перебувають на інклюзивному навчанні.

 
1.2. Збільшити  доходи  загального  фонду  ККД  41033900  «Освітня

субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам»  на суму 892
300 грн. та видаткову частину загального фонду  Лука-Мелешківської
сільській ради 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 892 300 грн.,
для  здійснення  видатків  по  виплаті  заробітної  плати  педагогічних
працівників. 

1.3. Збільшити  видатки  загального  фонду  бюджету  об'єднаної
територіальної  громади  на  суму  2  220  055  грн.  за  рахунок
направлення  вільних  залишків  коштів  загального  фонду,  які
утворились станом на 01.01.2020 року :
за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально - технічне забезпечення діяльності сільської ради»
на суму 220 710 грн.  по КЕКВ 2210- 100 000 грн. 2240 – 92 000 грн.
КЕКВ 2273-11 440 грн., КЕКВ 2274- 17 270 грн.
за  КПКВКМБ  0110180  «Інша  діяльність  у  сфері  державного

управління»  на  суму  35  000  грн.  –  на  виготовлення  технічних
паспортів приміщень та споруд , які знаходяться на балансі сільської
ради.
за  КПКВКМБ  0116030  «Організація  благоустрою  населених

пунктів»  на  суму  503  720  грн. (303  720  грн.  -  послуги  по
благоустрою КП «Лука-Благоустрій , 200 000 грн. - за електроенергію
по вул..освітленню.)

за КПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)
допомоги» по  КЕКВ  2610 на  суму  190  000  грн. на  медикаменти,
газопостачання , електроенергію, памперси.
за КПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 на суму 100 000 грн. на 



виконання Програми соціального захисту населення Лука-
Мелешківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 
програми (виплата мат.допомоги важкохворим жителям та іншим 
незахищеним верствам населення – 100 000 грн.,.)
за КПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» 
по КЕКВ 2210 на суму 100 000 грн. на виконання Програми розвитку 
культури та духовного відродження на 2020 рік (придбання 
новорічних подарунків для дітей ОТГ – 100 000 грн.,.)
КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по КЕКВ 
2240 на суму  165 000 грн. (на оплату технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки)
КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 
громадах» в сумі  58 000 грн., а саме   по КЕКВ 2240 – 10 000 грн.,
(для оплати послуг по проведенню тендерних процедур та супроводу 
програмного забезпечення), КЕКВ 2282 - 2 000 грн.(за навчання), 
КЕКВ 2800 - 46 000 грн.(для оплати штрафів), 
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 260 000 
грн. грн., а саме по КЕКВ 2210 – 250 000 грн., (відкриття 7-ї групи), 
КЕКВ 2240-10 000 грн.(проплата послуг різного характеру)
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 470 000 грн., 
а саме по КЕКВ 2210 – 120 000 грн.,(придбання обладнання та 
інвентаря)КЕКВ 2230 – 300000 грн., КЕКВ 2240-50 000 грн. (проплата 
послуг різного характеру)
за КПКВКМБ  0614060 «Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури» на суму 70 000 грн. а саме по КЕКВ 2240-10 000 
грн., по КЕКВ 2274 – 60 000 грн.
за  КПКВКМБ 0119770  «Інші  субвенції  з  місцевих  бюджетів»  по
КЕКВ  2620 на  суму  47  625  грн. на  утримання  КУ  «Вінницький
територіальний  центр  соціального  обслуговування»  Вінницької
районної ради – 16 355 грн., на компенсацію за зубопротезування – 3
070 грн., на первинну реєстрацію автомобіля в сумі 28 000 грн. згідно
листа Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА №12-550 від
03.02.20 р.

1.4. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету об'єднаної 
територіальної громади на суму 32 000 грн. за рахунок направлення 
вільних залишків коштів загального фонду, які утворились станом на 
01.01.2020 року :
за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевих бюджетів» по 
КЕКВ 3220 на суму 32 000 грн. на отримання сертифікату 
відповідності на якість і рівень безпеки для експлуатації на шляхах 



України згідно листа Департаменту охорони здоров’я Вінницької 
ОДА №12-550 від 03.02.2020 р.

1.5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету об'єднаної 
територіальної громади за рахунок направлення вільних залишків 
коштів спеціального фонду, які утворились станом на 01.01.2020року,
на загальну суму 161 700 грн.

за КПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів утворених органами місцевого самоврядування» на суму 
161 700 грн., а саме 11 700 грн. на обрізку аварійних дерев та 150 000 
грн. на виготовлення ПКД та капітальний ремонт будівлі Іванівського 
будинку культури та приміщення Іванівської школи за рахунок 
благодійних коштів отриманих у 2019 році.

1.6. Здійснити перерозподіл призначень по Лука-Мелешківської сільській
раді у зв’язку з виробничою необхідністю,  а саме:

збільшити  видатки  спеціального  фонду   за  КПКВКМБ  0116030
«Організація  благоустрою  населених  пунктів» на  суму  479  550
грн.,  а  саме    по  КЕКВ  3142  –  479  550  грн.  на  реконструкцію  .
очищення ставка в с.Лука-Мелешківська  
зменшивши, при цьому, видатки спеціального фонду за   

КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів»  на суму 479 550 грн., а саме   по КЕКВ 3142 – 
479 550 грн. на реконструкцію . очищення ставка в с. Лука-
Мелешківська.  

1.7  Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
75 805 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та
дефіцит  спеціального  фонду  сільського  бюджету  на  суму  75  805  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 32 сесії
7  скликання  від  24.12.2019  року  «Про  місцевий  бюджет  Лука-
Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади  на 2020 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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