
 

                                       проект
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 924

14 квітня  2020 року                                                       36  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,  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 346 140 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 45 000 грн.  КЕКВ 2273-45 000 грн.
за  КПКВКМБ  0116030  «Організація  благоустрою  населених

пунктів» на суму 115 000 грн. ( електроенергію по вул..освітленню.)
за  КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»  на  суму  20  000  грн.  на  транспортні  послуги  доставки
будівельних матеріалів(піску).
за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції  з  місцевих бюджетів»  по
КЕКВ  2620 на  суму  130  078  грн. на  утримання  КУ  «Вінницький
територіальний  центр  соціального  обслуговування»  Вінницької
районної  ради  –  72  978  грн.,  на  утримання  Тиврівського
територіального центру соціального обслуговування» – 57 100 грн.



 

за  КПКВКМБ  0118110  «Заходи  із  запобігання  та  ліквідації
надзвичайних  ситуацій  та  наслідків  стихійного  лиха»  на  суму
36 062 грн.,  а саме по КЕКВ 2210 на суму 20 000 грн. та  по КЕКВ
2240- 16 062 грн. на виконання 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».

1.2. Здійснити перерозподіл призначень по Лука-Мелешківської сільській
раді  у  зв’язку  з  виробничою  необхідністю  по  загальному  та
спеціальному фондах сільської ради,  а саме:

збільшити  видатки  спеціального  фонду   за  КПКВКМБ  0116030
«Організація  благоустрою  населених  пунктів» на  суму  100  000
грн.,  а  саме    по  КЕКВ  3142  –  100  000  грн.  на  реконструкцію  .
очищення  ставка  в  с.Лука-Мелешківська  ,за  КПКВКМБ 0110180
«Інша діяльність у сфері державного управління»  на суму 297 000
грн.  –  на  капітальний  ремонт  тротуару  навколо
багатофункціонального  майданчика  для  занять  ігровими  видами
спорту.
зменшивши, при цьому, видатки загального фонду за КПКВКМБ 
0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально - технічне забезпечення діяльності сільської ради»  
на суму 397 000 грн.  КЕКВ 2111- 397 000 грн.(заробітна плата)

1.3. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
397  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  397 000 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, 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 - 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 .

Сільський голова                                                                        Володимир Сич
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