
Україна                                           ПРОЕКТ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № _____

___ _______  2020 року                                                       35  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
постанову  Кабінету  Міністрів  України  №  215  від  16  березня  2020  року  про
внесення змін до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19»», клопотання Головного
лікаря  Шеремети  Ю.П.  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  загального  фонду  бюджету  об'єднаної
територіальної громади на суму 100 000 грн. за рахунок направлення
вільних залишків коштів загального фонду, які утворились станом на
01.01.2020 року :

за КПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)
допомоги» по КЕКВ 2610 на суму 100 000 грн. на закупівлю засобів
індивідуального   захисту,  дезінфекційних  засобів,  швидких  тест-
систем для діагностики грипу, лікарських засобів.

1.2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету об'єднаної 
територіальної громади на суму 47 000 грн. за рахунок направлення 
вільних залишків коштів загального фонду, які утворились станом на
01.01.2020 року :
за  КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»  на  суму  47  000  грн.  на  виготовлення  та  експертизу
проектно кошторисної документаці по капітальному ремонту доріг в
с.Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області.



1.3. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
47  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  47 000 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
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