
                                   ПРОЕКТ
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № ____

_____________  2020 року                                34 позачергова  сесія  7  скликаннz
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
рішення  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської  сільської  ради  №16  від  18
лютого  2020  року  «  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  ПКД по  об’єкту
«Реконструкція  будівлі  з  прибудовою  КЗ  «  ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської
сільської  ради по вул..Шкільна,  52 с.Лука – Мелешківська Вінницького району
Вінницької області »  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  видатки  спеціального  фонду  бюджету  об'єднаної
територіальної  громади  на  суму  1  390  000  грн.  за  рахунок
направлення  вільних  залишків  коштів  загального  фонду,  а  саме
залишку освітньої  субвенції  ,  які  утворились станом на  01.01.2020
року :

за  КПКВКМБ  0110180  «Інша  діяльність  у  сфері  державного
управління»  на суму  1 390 000 грн.  – на виготовлення проектно
кошторисної документації  по об’єкту «Реконструкція з прибудовою
будівлі  КЗ  «ЗЗСО -  ліцей Лука-Мелешківської  сільської  ради»  по
вул.  Шкільна,  52,  с.  Лука-Мелешківська,  Вінницького  району,
Вінницької області», які знаходяться на балансі сільської ради.

  



1.2.  Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
1 390 000   грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду) та  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму 1 390
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  2, 3,  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 – 4  даного рішення.

3. Додатки  1 – 4 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


