
                                                          
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 929

22 травня  2020 року                                                       37 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
рішення 43 сесії  Вінницької обласної Ради від 16.04.2020 №943, розпорядження
голови Вінницької обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року №195 та
від 16.04.2020 року №267  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  КЕКД  41051200  «Субвенція  з
місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами за  рахунок відповідної  субвенції  з
державного  бюджету»  на  суму  16  211  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 11 030 грн., в т.ч. по КЕКВ 2111-5 876 грн., по КЕКВ 2120-1
293 грн., по КЕКВ 2210-3,861 грн., для здійснення видатків для занять
з учнями , що перебувають на інклюзивному навчанні. 
за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  за загальним
фондом на суму 5 181 грн. в т.ч. по КЕКВ 2111-2 761 грн., по КЕКВ



2120-607 грн., по КЕКВ 2210-1 813 грн. для здійснення видатків для
занять з учнями , що перебувають на інклюзивному навчанні.

1.2. Зменшити доходи  загального  фонду  КЕКД 41051200  «Субвенція  з
місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного  бюджету»  на  суму  405  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 405  грн.  на  закупівлю  необхідного  інвентарю
довготривалого використання для занять з учнями , що перебувають на
інклюзивному навчанні. 

1.3. Збільшити  доходи  загального  фонду  КЕКД  41051700  «Субвенція  з
місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що
утворився на початок бюджетного періоду»  на суму 18 372 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 18 372 грн.,
для здійснення видатків по придбанню спеціальних засобів  корекції
для осіб які здобувають освіту у закладах ЗОШ. 

1.4.    Збільшити 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 187 064 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 187 064 грн.,
(59  959  грн.  -  на  закупівлю  засобів  навчання  та  обладнання  (крім
комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими
методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа", 104 268
грн.  -  на  закупівлю  сучасних  меблів  для  початкових  класів  нової
української  школи;  22  837  грн. -  на  закупівлю  комп’ютерного
обладнання для початкових класів). 

1.5. Збільшити доходи спеціального фонду КЕКД 41054000 «Субвенція з
місцевого бюджету на реалізацію заходів , спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку



коштів  відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилася
на початок бюджетного періоду» на суму  99 000 грн. та видаткову
частину спеціального фонду Лука-Мелешківської  сільської  ради  за
КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)
допомоги» по  КЕКВ  3210 на  суму  99  000  грн. для  придбання
телемедичного обладнання для Лука-Мелешківської АЗПСМ.

1.6. Збільшити доходи загального фонду  КЕКД  41054000 «Субвенція з
місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості за рахунок залишку
коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на
початок  бюджетного  періоду»   на  суму 2 636  986  грн.  та  видатки
спеціального  фонду  Лука-Мелешківської  сільської  ради на  суму
2 636  986  грн.,  за  КПКВКМБ 0117367 «Виконання  інвестиційних
проектів  в  рамках  реалізації  заходів,  спрямованих  на  розвиток
системи охорони здоров`я у сільській місцевості» - 2 636 986 грн. (на
«Будівля  Лука-Мелешківської  амбулаторії  загальної  практики
сімейної  медицини  за  адресою:Тиврівське  шосе,  18,с.Лука-
Мелешківська,  Вінницький район-реконструкція  будівлі  (утеплення
фасаду, утеплення горищного перекриття, заміна віконних та дверних
блоків ).

1.7. 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 8 000 грн.
за КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги» по КЕКВ 3210 на суму 8 000 грн. для придбання 
телемедичного обладнання для Лука-Мелешківської АЗПСМ.
(співфінансування)

1.8. Враховуючи розпорядження голови Вінницької  обласної  державної
адміністрації від 16.04.2020 року №267 а також для забезпечення спів
фінансування  придбання  телемедичного  обладнання  для  Лука-
Мелешківської  АЗПСМ здійснити  перерозподіл  призначень  по
сільській  раді  та  Відділу  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської
сільській раді,  а саме:
зменшити  видатки  спеціального  фонду   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 2 485 грн., а саме   по КЕКВ 3110
збільшивши, при цьому, видатки спеціального фонду за  

КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  на суму 2 485 
грн., а саме   по КЕКВ 3110 .



зменшити  видатки  спеціального  фонду   за   КПКВКМБ  0117461
«Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 6
188грн. по КЕКВ 3132- 6 188 грн.
збільшивши, при цьому, видатки спеціального фонду за КПКВКМБ
0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по
КЕКВ  3210 на  суму  3  000  грн. для  придбання  телемедичного
обладнання для Лука-Мелешківської АЗПСМ.(співфінансування),  за
КПКВКМБ 0117367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
реалізації  заходів,  спрямованих  на  розвиток  системи  охорони
здоров`я  у  сільській  місцевості» -  1000  грн. (на  «Будівля  Лука-
Мелешківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за
адресою:Тиврівське  шосе,  18,с.Лука-Мелешківська,  Вінницький
район-реконструкція  будівлі  (утеплення  фасаду,  утеплення
горищного  перекриття,  заміна  віконних  та  дверних  блоків  -
співфінансування). за  КПКВКМБ  0116030  «Організація
благоустрою населених пунктів» на суму  2 188 грн.,  а саме   по
КЕКВ 3142 – 2 188 грн. на реконструкцію . очищення ставка в с.Лука-
Мелешківська

1.9.    Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
2 824 050 грн.,  напрямком використання якого визначити передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму 2 824 050 грн., джерелом покриття якого визначити
надходження  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету
розвитку (спеціального фонду).

1.10.    Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
405 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального
фонду) та  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму
405  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



Додаток №1
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет  на 2020 рік"

Зміни до ДОХОДІВ
місцевого бюджету на 2020 рік

02530000000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00 0,00 0,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

0,00 0,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  2 957 228,00 2 858 228,00 99 000,00 99 000,00

41000000 Від органів державного управління  2 957 228,00 2 858 228,00 99 000,00 99 000,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 957 228,00 2 858 228,00 99 000,00 99 000,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

16 211,00 16 211,00 0,00 0,00

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

187 064,00 187 064,00 0,00 0,00

41051700 Код виключено з бюджетної класифікації згідно наказу № 545 від 
18.12.2019

18 372,00 18 372,00 0,00 0,00

41052100 Субвенція з місцевого бюджету на реформування регіональних систем 
охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення 
охорони здоров`я на службі у людей» за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

-405,00 -405,00 0,00 0,00

41054000 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок 
залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду

2 735 986,00 2 636 986,00 99 000,00 99 000,00

Х Разом доходів 2 957 228,00 2 858 228,00 99 000,00 99 000,00

Секретар сільської ради Августович Б.І.



Додаток №2
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет  на 2020 рік"

Зміни до ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2020 рік

02530000000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Найменування згідно

з Класифікацією фінансування бюджету
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 8 000,00 -2 823 645,00 2 831 645,00 2 831 645,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 8 000,00 -2 823 645,00 2 831 645,00 2 831 645,0
208100 На початок періоду 667446,92 372607,96 294838,96 8000,00
208200 На кінець періоду 659446,92 372607,96 286838,96 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 -2 823 645,00 2 823 645,00 2 823 645,0

X Загальне фінансування 8 000,00 -2 823 645,00 2 831 645,00 2 831 645,0

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 8 000,00 -2 823 645,00 2 831 645,00 2 831 645,0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 8 000,00 -2 823 645,00 2 831 645,00 2 831 645,0
602100 На початок періоду 667446,92 372607,96 294838,96 8000,00
602200 На кінець періоду 659446,92 372607,96 286838,96 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 -2 823 645,00 2 823 645,00 2 823 645,0

X Загальне фінансування 8 000,00 -2 823 645,00 2 831 645,00 2 831 645,0

Секретар сільської ради Августович Б.І.



Додаток №3
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет  на 2020 рік"

Зміни до РОЗПОДІЛУ

видатків місцевого бюджету на 2020 рік

02530000000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональн

ої
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

усього видатки
споживання

з них

видатки
розвитку

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

видатки
споживання

з них

видатки
розвиткуоплата

праці

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Лука-Мелешківська сільська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743 986,00 2 743 986,00 0,00 0,00 0,00 2 743 986,00 2 743 986,00

0110000  Лука-Мелешківська с-р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 743 986,00 2 743 986,00 0,00 0,00 0,00 2 743 986,00 2 743 986,00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 2 188,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 2 188,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 2 188,00 0,00 0,00 0,00 2 188,00 2 188,00

7300 БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 637 986,00 2 637 986,00 0,00 0,00 0,00 2 637 986,00 2 637 986,00

0117367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров`я у сільській 
місцевості

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 637 986,00 2 637 986,00 0,00 0,00 0,00 2 637 986,00 2 637 986,00

7400
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 
ГОСПОДАРСТВО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 188,00 -6 188,00 0,00 0,00 0,00 -6 188,00 -6 188,00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 188,00 -6 188,00 0,00 0,00 0,00 -6 188,00 -6 188,00

0600000 Відділ освіти та культури Лука-
Мелешкіської с/р

34 583,00 34 583,00 8 637,00 0,00 0,00 186 659,00 186 659,00 0,00 0,00 0,00 186 659,00 221 242,00

0610000  ВОКМС Лука-Мелешківської с/р 34 583,00 34 583,00 8 637,00 0,00 0,00 186 659,00 186 659,00 0,00 0,00 0,00 186 659,00 221 242,00

1000 ОСВІТА 34 583,00 34 583,00 8 637,00 0,00 0,00 186 659,00 186 659,00 0,00 0,00 0,00 186 659,00 221 242,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5 181,00 5 181,00 2 761,00 0,00 0,00 2 485,00 2 485,00 0,00 0,00 0,00 2 485,00 7 666,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

29 402,00 29 402,00 5 876,00 0,00 0,00 184 174,00 184 174,00 0,00 0,00 0,00 184 174,00 213 576,00

X X X УСЬОГО 34 583,00 34 583,00 8 637,00 0,00 0,00 2 930 645,00 2 930 645,00 0,00 0,00 0,00 2 930 645,00 2 965 228,00

Секретар сільської ради Августович Б.І.



 Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

02530000000
(код бюджету)

(грн.)

Код бюджету

субвенції

усього

субвенції

усього

загального фонду на: загального фонду на:

найменування трансферту найменування трансферту

Інші субвенції з місцевих бюджетів

код Класифікації доходів бюджету

41051200 41051400 41054000 41051700 41054000 9410 9770

1 2 3 4 4 5 7 9 10 12 13 14 15

02303200000 Вінницький  районний бюджет 0,00 0,00

02201100000 Бюджет міста Вінниці 0,00 0,00

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області
0,00

02521000000 ОТГ с.Сокиринці
0,00

02319000000 Тиврівський районний бюджет 0,00 0,00

Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                         Секретар сільської ради Б.І.Августович

Додаток № 4 
до рішення 37 сесії сільської ради 7 скликання 

№929 
від  22.05.2020 року 

Найменування бюджету- одержувача/
надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів                                                                                                                      
         

спеціального 
фонду на:

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 

державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з 
місцевого 
бюджету на 
забезпечення 
якісної, сучасної 
та доступної 
загальної 
середньої освіти 
«Нова 
українська 
школа» за 
рахунок 
відповідної 
субвенції з 
державного 
бюджету

Субвенція з 
місцевого бюджету 

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
розвиток системи 

охорони здоров`я у 
сільській 

місцевості, за 
рахунок залишку 

коштів відповідної 
субвенції з 
державного 
бюджету, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
надання 

державної 
підтримки 

особам з 
особливими 

освітніми 
потребами за 

рахунок 
відповідної 
субвенції з 

державного 
бюджету

Субвенція з 
місцевого бюджету 

на реалізацію 
заходів, 

спрямованих на 
розвиток системи 

охорони здоров`я у 
сільській 

місцевості, за 
рахунок залишку 

коштів відповідної 
субвенції з 
державного 
бюджету, що 
утворився на 

початок 
бюджетного 

періоду

Субвенція з 
місцевого бюджету 

на здійснення 
переданих 

видатків у сфері 
охорони здоров’я 

за рахунок коштів 
медичної субвенції

на утримання КНП 
"Вінницька ЦРКЛ" 
та КНП "Тиврівська 

ЦРКЛ"

на первинну 
реєстрацію 

автомобіля та 
отримання 

сертифікату

на 
утримання 
КУ 
Територіаль
них центрів 
соціального 
обслуговува
ння

на оплату 
послуг 

електрозв'язку 
для пільгових 

категорій 
населення

на виплату 
компенсації 

фізичним особам, 
які надають 

соціальні послуги 
(згідно постанови 

КМУ від 
29.04.2004 р. 

№558)

на пільгове 
медичне 

обслуговування 
громадян які 
постраждали 

внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи

15 806,00 187 064,00 2 636 986,00 18 372,00 99 000,00 2 957 228,00

15 806,00 187 064,00 2 636 986,00 18 372,00 99 000,00 2 957 228,00
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025300000000
(код бюджету)

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 Сільська рада
0110000 Сільська рада
2000000 Охорона здоров’я

0112111 2111 0725

6000000 Житлово-комунальне господарство

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2020

7300

0117367 7367 490

2020

0110100 7460000 7460

Додаток № 5
до рішення 37 сесії сільської ради 7 скликання №929 

від 22.05.2020 року

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі 

проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Рівень готовності 
об'єкта на кінець 

бюджетного 
періоду, %

2 743 986,0
2 743 986,0
110 000,0

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 

придбання телемедичного 
обладнання для Лука-
Мелешківської АЗПСМ

2 020,0 110 000,0

2 188,0

Реконструкція.Очищення ставка від 
мулових наносів в с.Лука-
Мелешківська Вінницького району 
Вінницької області

2 188,0

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК

2 637 986,0

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров`я у сільській 
місцевості

Будівля Лука-Мелешківської 
амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини за 
адресою:Тиврівське шосе, 18,с.Лука-
Мелешківська, Вінницький район-
реконструкція будівлі (утеплення 
фасаду, утеплення горищного 
перекриття, заміна віконних та 
дверних блоків

2 637 986,0

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури

-6 188,0
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Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі 

проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконання робіт 

на початок 
бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 
які спрямовуються 

на будівництво 
об'єкта у 

бюджетному 
періоді, гривень

Рівень готовності 
об'єкта на кінець 

бюджетного 
періоду, %

0110180 0117461 0456

Всього 

Секретар сільської ради Б.І.Августович

Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету

виготовлення та експертиза ПКД по 
капітальному ремонту доріг 
загального користування в с.Лука-
Мелешківська Вінницького району 
Вінницької області

-6 188,0

2 743 986,0



02523000000
(код бюджету)

(грн.)

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

0100000 Сільська рада 0,000

0110000 Сільська рада 0,000

2000000 Охорона здоров’я 0,000

0112111 2111 0725

6000000 Житлово-комунальне господарство 0,000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

7000000 Економічна діяльність 0,000

7460000 7460 0,000

0117461 7461 0456

Додаток № 6
до рішення 37 сесії сільської ради 7 скликання №929

від 22.05.2020 року

Розподіл витрат місцевого бюджету   
на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн
ої класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми/підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування 
місцевої/регіональної програми

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву/
регіональну 

програму у тому числі 
бюджет розвитку

2 743 986,000 2 743 986,000 2 743 986,000

2 743 986,000 2 743 986,000 2 743 986,000

110 000,000 110 000,000 110 000,000

Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 

Програма підвищення якості 
медичного обслуговування 

населення Лука-Мелешківської 
ОТГ на 2020 рік

Рішення 32 сесії 
сільської ради 7 
скликання від 

24.12.2019 року

110 000,000 110 000,000 110 000,000

2 188,000 2 188,000 2 188,000

Програма благоустрою та 
розвитку житлово-комунального 

господарства на 2020 рік 

Рішення 32 сесії 
сільської ради 7 
скликання від 

24.12.2019 року

2 188,000 2 188,000 2 188,000

-6 188,000 -6 188,000 -6 188,000

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури -6 188,000 -6 188,000 -6 188,000

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

Програма благоустрою населених 
пунктів та розвитку житлово-
комунального господарства на 

2019 рік 

Рішення 32 сесії 
сільської ради 7 
скликання від 

24.12.2019 року

-6 188,000 -6 188,000 -6 188,000



Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн
ої класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми/підпрограми 

згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування 
місцевої/регіональної програми

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву/
регіональну 

програму у тому числі 
бюджет розвитку

7300
0,000

0117367 7367 490

Усього 0,000

Секретар сільської ради Б.І.Августович

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК

2 637 986,000 2 637 986,000 2 637 986,000

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров`я у сільській 
місцевості

Програма підвищення якості 
медичного обслуговування 

населення Лука-Мелешківської 
ОТГ на 2020 рік

Рішення 32 сесії 
сільської ради 7 
скликання від 

24.12.2019 року

2 637 986,000 2 637 986,000 2 637 986,000

2 743 986,000 2 743 986,000 2 743 986,000
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Несущественная потеря точности

Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями 
Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или 
ограничению функциональности этих свойств.

Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не 
поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в 
наиболее близкий из имеющихся форматов.
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