
                                              ПРОЕКТ
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 

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
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