
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 1073

17 липня   2020 року                                                       39 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 18.06.2020
року № 400, 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 спеціального  фонду  на  суму  274 171,03 грн.  ,  а
саме по 
КЕКД  33010100 «Кошти  від  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського призначення» на суму 244 000 грн.
КЕКД 41053900 « Інші субвенції» на суму 30 171,03 грн.
та  видаткову  частину  спеціального  фонду  Лука-Мелешківської
сільської ради на суму 274 171,03 грн., а саме :
за   КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»  на  суму  40 000  грн.  по  КЕКВ  3142-  40  000  грн.  на
реконструкцію  мереж  вуличного  освітлення  в  с.Прибузьке  (спів
фінансування 17 обласного конкурсу)
за   КПКВКМБ 0117463 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  трансфертів  з
інших місцевих бюджетів» на суму 30 171,03 грн.  по КЕКВ 3142-
30 171,03  грн.  на  реконструкцію  мереж  вуличного  освітлення  в
с.Прибузьке (17 обласний конкурс)



за КПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції  з  місцевих бюджетів»  по
КЕКВ 3220 на суму  204 000 грн. на  співфінансування  Вінницькій
обласній раді в централізованій  закупівлі шкільного автобуса.

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

збільшити видатки загального фонду  за КПКВКМБ 0119770 «Інші
субвенції з місцевих бюджетів» по КЕКВ 2620 на суму 40 965 грн.
на  утримання  КУ  «Вінницький  територіальний  центр  соціального
обслуговування» Вінницької районної ради, та по КЕКВ 3220 на суму
338 350 грн.  на  співфінансування  Вінницькій  обласній  раді  в
централізованій   закупівлі  шкільного  автобуса; 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  127 092 грн.,  а саме по КЕКВ
2240 – 127 092 грн. на проведення ремонтних робіт по установах; за
КПКВКМБ 0611162 «Інші програми  та заходи у сфері освіти»  на
суму  29 992 грн.  по КЕКВ 2730- 29 992 грн. на виплату стипендій
учням-переможцям конкурсів,олімпіад,турнірів різних рівнів.
зменшивши, при цьому, видатки загального фонду 
за  КПКВКМБ  0114082  «Інші  заходи  в  галузі  культури  та
мистецтва» по КЕКВ 2210 на суму 40 965 грн.
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  495  434
грн.,  а  саме   по  КЕКВ  2230  –  338 350  грн.  (економія  коштів  по
продуктам харчування у зв’язку з введенням  карантину), по КЕКВ
2275- 157 084 грн.
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 115 853 грн., а саме   по КЕКВ
3110  -  на  закупівлю сучасних  меблів  для  початкових  класів  нової
української школи
збільшивши, при цьому, видатки загального 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 115 853 грн., а саме   по КЕКВ



2210  - на  закупівлю сучасних  меблів  для  початкових  класів  нової
української школи .

1.3. Збільшити  видатки  загального  фонду  бюджету  об'єднаної
територіальної громади на суму 277 650 грн. за рахунок направлення
вільних залишків коштів загального фонду, а саме залишку освітньої
субвенції , яка утворились станом на 01.01.2020 року
за КПКВКМБ 0119320 «Субвенцію з місцевого бюджету за рахунок
залишку  коштів  освітньої  субвенції  ,  що  утворився  на  початок
бюджетного  періоду»  на  суму  277 650   грн.  по  КЕКВ  3220  на
співфінансування  Вінницькій  обласній  раді  в  централізованій
закупівлі шкільного автобуса.

1.4. 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 11 800 грн. за КПКВКМБ 0117691 «Виконання 
заходів за рахунок цільових фондів утворених органами 
місцевого самоврядування» на суму 11 800 грн., а саме на 
транспортні послуги (довіз піску на кладовища)

2. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму  115 853
грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу  коштів  із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та
дефіцит  спеціального  фонду  сільського  бюджету  на  суму  115  853   грн.,
джерелом  покриття  якого  визначити  надходження  коштів  із  загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

3. 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

30000000 Доходи від операцій з капіталом  244 000,00 0,00 244 000,00 244 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 244 000,00 0,00 244 000,00 244 000,00

33010000 Кошти від продажу землі  244 000,00 0,00 244 000,00 244 000,00

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, 
та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

244 000,00 0,00 244 000,00 244 000,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

244 000,00 0,00 244 000,00 244 000,00

40000000 Офіційні трансферти  30 171,03 0,00 30 171,03 30 171,03

41000000 Від органів державного управління  30 171,03 0,00 30 171,03 30 171,03

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 30 171,03 0,00 30 171,03 30 171,03

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 30 171,03 0,00 30 171,03 30 171,03

Х Разом доходів 274 171,03 0,00 274 171,03 274 171,03

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 289 450,00 393 503,00 -104 053,00 -115 853,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 289 450,00 393 503,00 -104 053,00 -115 853,00
208100 На початок періоду 659446,92 372607,96 286838,96 0,00
208200 На кінець періоду 369996,92 94957,96 275038,96 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 115 853,00 -115 853,00 -115 853,00

X Загальне фінансування 289 450,00 393 503,00 -104 053,00 -115 853,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 289 450,00 393 503,00 -104 053,00 -115 853,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 289 450,00 393 503,00 -104 053,00 -115 853,00
602100 На початок періоду 659446,92 372607,96 286838,96 0,00
602200 На кінець періоду 369996,92 94957,96 275038,96 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 115 853,00 -115 853,00 -115 853,00

X Загальне фінансування 289 450,00 393 503,00 -104 053,00 -115 853,00

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 616 000,00 0,00 0,00 0,00 616 000,00 285 971,03 274 171,03 11 800,00 0,00 0,00 274 171,03 901 971,03

0110000  Лука-Мелешківська с-р 616 000,00 0,00 0,00 0,00 616 000,00 285 971,03 274 171,03 11 800,00 0,00 0,00 274 171,03 901 971,03

4000 КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО -40 965,00 -40 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 965,00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -40 965,00 -40 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 965,00

7400
ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 
ГОСПОДАРСТВО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 171,03 70 171,03 0,00 0,00 0,00 70 171,03 70 171,03

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 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00

0117463 7463 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
трансфертів з інших місцевих бюджетів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 171,03 30 171,03 0,00 0,00 0,00 30 171,03 30 171,03

7600 ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ 
З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00

0117691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 11 800,00

9300

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА 
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЙ З ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ

277 650,00 0,00 0,00 0,00 277 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 650,00

0119320 9320 0180
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

277 650,00 0,00 0,00 0,00 277 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 650,00

9700

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА 
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА 
РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

379 315,00 40 965,00 0,00 0,00 338 350,00 204 000,00 204 000,00 0,00 0,00 0,00 204 000,00 583 315,00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 379 315,00 40 965,00 0,00 0,00 338 350,00 204 000,00 204 000,00 0,00 0,00 0,00 204 000,00 583 315,00

0600000 Відділ освіти та культури Лука- -222 497,00 -222 497,00 0,00 -157 084,00 0,00 -115 853,00 -115 853,00 0,00 0,00 0,00 -115 853,00

-338 350,00



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

Мелешкіської с/р

0610000  ВОКМС Лука-Мелешківської с/р -222 497,00 -222 497,00 0,00 -157 084,00 0,00 -115 853,00 -115 853,00 0,00 0,00 0,00 -115 853,00 -338 350,00

1000 ОСВІТА -222 497,00 -222 497,00 0,00 -157 084,00 0,00 -115 853,00 -115 853,00 0,00 0,00 0,00 -115 853,00 -338 350,00

0611020 1020 0921

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

-252 489,00 -252 489,00 0,00 -157 084,00 0,00 -115 853,00 -115 853,00 0,00 0,00 0,00 -115 853,00 -368 342,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 29 992,00 29 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 992,00

X X X УСЬОГО 393 503,00 -222 497,00 0,00 -157 084,00 616 000,00 170 118,03 158 318,03 11 800,00 0,00 0,00 158 318,03 563 621,03

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 41051100 41051700 41053900 9320 9770

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

02303200000 Вінницький  районний бюджет 0,00

02201100000 Бюджет міста Вінниці 0,00 0,00

02100000000 Обласний бюджет Вінницької області

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 39 сесії сільської ради 7 скликання 

№1073 
від  17.07.2020 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 

 за рахунок 
залишку коштів 

освітньої субвенції 
, 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 Інші субвенції з 

місцевих бюджетів

Субвенція з 
місцевого бюджету 

за рахунок 
залишку  коштів 

освітньої 
субвенції,що 
утворився на 

прочаток 
бюджетного 

періоду

співіінансування 
шкільного автобуса

співіінансування 
шкільного автобуса

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

40 965,00 40 965,00

30 171,03 30 171,03 277 650,00 542 350,00 820 000,00

30 171,03 30 171,03 277 650,00 542 350,00 40 965,00 860 965,00





3

025300000000
(код бюджету)

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 Сільська рада
0110000 Сільська рада

7400

117461 7461 456

2020

117463 7463 456

Всього 

Секретар сільської ради Б.І.Августович

Додаток № 5
до рішення 39 сесії сільської ради 7 скликання №1073 

від 17.07.2020 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, %

70 171,0
70 171,0

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

40 000,0

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

Реконструкція мереж вуличного 
освітлення в с.Прибузьке

40 000,0

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів 
з інших місцевих бюджетів

Реконструкція мереж вуличного 
освітлення в с.Прибузьке

30 171,0

70 171,0



02523000000
(код бюджету)

(грн.)

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

0100000 Сільська рада
0110000 Сільська рада
4000000 Культура і мистецтво 
0114080 4080

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

7400

117461 7461 456

117463 7463 456

Усього

Додаток № 6
до рішення 39 сесії сільської ради 7 скликання №1073

від 17.07.2020 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

29 206,030 -40 965,000 70 171,030 70 171,030

29 206,030 -40 965,000 70 171,030 40 000,000

-40 965,000 -40 965,000
Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва

-40 965,000 -40 965,000

Програма розвитку культури та 
духовного відродження на 2020 

рік

Рішення 32 сесії 
сільської ради 7 
скликання від 

24.12.2019 року

-40 965,000 -40 965,000

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА 
ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 
ГОСПОДАРСТВО

70 171,030 70 171,030 70 171,030

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

Програма благоустрою та 
розвитку житлово-комунального 

господарства на 2020 рік 

Рішення 32 сесії 
сільської ради 7 
скликання від 

24.12.2019 року

40 000,000 40 000,000 40 000,000

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок 
трансфертів з інших місцевих бюджетів

Програма благоустрою та 
розвитку житлово-комунального 

господарства на 2020 рік 

Рішення 32 сесії 
сільської ради 7 
скликання від 

24.12.2019 року

30 171,030 30 171,030 30 171,030

29 206,030 -40 965,000 70 171,030 70 171,030



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

Секретар сільської ради Б.І.Августович
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