
                                                          
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № _____

18 серпня 2020 року                                                       40 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 39 сесії 7 скликання №1070 від 17.07.2020р, 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. 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  спеціального  фонду   за  КПКВКМБ  0119770
«Інші  субвенції  з  місцевих  бюджетів»  по  КЕКВ  3220 на  суму
338  350  грн. на  співфінансування  Вінницькій  обласній  раді  в
централізованій   закупівлі  шкільного  автобуса; зменшивши,  при
цьому,  видатки  загального  фонду  за  КПКВКМБ  0119770  «Інші
субвенції з місцевих бюджетів» по КЕКВ 3220 на суму       338 350
грн.
збільшити  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,
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гімназіями, колегіумами»  на суму  70 000 грн.,  а саме  по КЕКВ
2210 – 70 000 грн. (закупівлю кухонного обладнання)
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  70 000 грн.,  а саме   по КЕКВ
3110 (закупівлю кухонного обладнання).
збільшити  видатки  загального  фонду  за  КПКВКМБ  0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально  -
технічне забезпечення діяльності сільської ради»  на суму 23 100
грн.   по  КЕКВ  2240-  6  600  грн.  ,  КЕКВ  2274  -  16500  грн. за
КПКВКМБ   0112111  «Первинна  медична  допомога  населенню,
що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги» по  КЕКВ  2610 на  суму  100  000  грн. на  оплату
електроенергії. за КПКВКМБ 0113104 «Забезпечення соціальними
послугами  за  місцем  проживання  громадян,  які  не  здатні  до
самообслуговування  у  зв'язку  з  похилим  віком,  хворобою,
інвалідністю» на суму 203  780 грн., а саме по КЕКВ 2111 – 167 030
грн. КЕКВ 2120- 36 750 грн.
зменшивши при  цьому  видатки  загального  фонду   за  КПКВКМБ
0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально
-  технічне  забезпечення  діяльності  сільської  ради»  на  суму
226 880   грн.   по  КЕКВ 2111-  226 880 грн. ,  за  КПКВКМБ 4082
«Інші заходи в галузі культури та мистецтва» по КЕКВ 2210 на
суму  59  035  грн. на  виконання  Програми  розвитку  культури  та
духовного  відродження  на  2020  рік (придбання  новорічних
подарунків для дітей ОТГ ), 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  0118110  «Заходи  із  запобігання  та  ліквідації
надзвичайних  ситуацій  та  наслідків  стихійного  лиха»  на  суму
20 965 грн.,  а саме по КЕКВ 2210 на суму 4 903 грн. та  по КЕКВ
2240- 16 062 грн.

2. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму  70 000
грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу  коштів  із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та
дефіцит  спеціального  фонду  сільського  бюджету  на  суму  70  000   грн.,
джерелом  покриття  якого  визначити  надходження  коштів  із  загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

3. Збільшити  профіцит  загального  фонду  сільського  бюджету  на  суму
338 350 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та
дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму  338 350  грн.,



джерелом  покриття  якого  визначити  надходження  коштів  із  загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду

4. 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 - 4 даного рішення.

3. Додатки  1 – 4 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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