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УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 

24 грудня 2020 року                              3 сесія 8 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», статей 23, 71, 78, 89, 91 Бюджетного кодексу України,
враховуючи невиконання дохідної частини бюджету та  необхідність зменшення
видатків , 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. зменшити доходи загального фонду по:
 КЕКД  11010100 «Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується
податковими  агентами  із  доходів  платника  податку  у  вигляді
заробітної плати» на суму 2 659 830 грн.
КЕКД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки,  сплачений  фізичними  особами,  які  є  власниками  об’єктів
нежитлової нерухомості  » на суму 570 000 грн.
КЕКД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб  » на суму 127
000 грн.
КЕКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб  » на суму 93 000
грн.

та видаткову частину загального фонду Лука-Мелешківської сільської
ради, а саме:
за  КПКВКМБ  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально  -  технічне  забезпечення  діяльності  сільської  ради»   на
суму 618000 грн.
за  КПКВКМБ  0110180  «Інша  діяльність  у  сфері  державного
управління»  на суму 2300 грн.



за  КПКВКМБ  2111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)
допомоги» на суму 166500 грн.
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 6500 грн.
за  КПКВКМБ  3242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» на суму 43000 грн.
за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
на суму 260 000 грн.
КПКВКМБ  0117130  «Здійснення  заходів  із  землеустрою»  на  суму
18500 грн.
за  КПКВКМБ  0118110  «Заходи  із  запобігання  та  ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на суму    18500
грн.
КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних 
громадах» на суму  116200 грн. 
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 909660 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 985400 грн.
за КПКВКМБ  0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури» на суму 264190 грн.
за КПКВКМБ  0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму
33930 грн.
за  КПКВКМБ  0611100  «Надання  спеціальної  освіти  мистецькими
школами» на суму 7150 грн.

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

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’єднаної територіальної громади  на 2020 рік»
згідно з додатками 1 - 3 даного рішення.

3. Додатки  1 – 3 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 (Бондар В.М.).

Сільський голова                                                               Богдан АВГУСТОВИЧ
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