
                                                          
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 1019

19 червня  2020 року                                                       38 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 голови Вінницької обласної державної адміністрації від 03.06.2020
року №, перевиконання дохідної частини по спеціальному фонду  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  КЕКД  41051100  «Субвенція  з
місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції  ,
що утворився на початок бюджетного періоду » на суму 449 000 грн.
та  видаткову  частину  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  спеціальним
фондом на суму  449 000 грн.,  а саме на придбання обладнання для
їдалень (харчоблоків закладів загальної середньої освіти.- КЕКВ 3110).
 

1.2.    Зменшити доходи загального фонду  КЕКД  41051400 «Субвенція  з
місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної
загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету» на  суму  430  грн.  та



видаткову частину 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»  на суму 430 грн.. 

1.3. Збільшити доходи спеціального фонду  КЕКД  33010100 «Кошти від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення»
на суму 317 222 грн. та видаткову частину спеціального фонду Лука-
Мелешківської сільської 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 70 785 грн.,
а  саме  (спів  фінансування  Нової  школи-20785  КЕКВ  3110,
співфінасування  придбання  орблалнання  для  їдалень  -50  000  грн.
КЕКВ  3110). за  КПКВКМБ  0117367  «Виконання  інвестиційних
проектів в рамках реалізації  заходів,  спрямованих на розвиток
системи охорони здоров`я у сільській місцевості» -  246 437 грн.
(співфінанасування  на  «Реконструкцію  частини  будівлі  стаціонару
під  амбулаторію  ЗПСМ  Лука-Мелешківського  ЦПМСД  по
вул.:Тиврівське шосе, 18,с.Лука-Мелешківська, Вінницький район.

1.4.    Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
449  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 449 000 грн., джерелом покриття якого визначити
надходження  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету
розвитку (спеціального фонду).

1.5.   Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
430 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального
фонду) та  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму
430 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’єднантої 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 .

Сільський голова                                                                        Володимир Сич
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