
                                               
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 16

10 грудня  2020 року                                             2 позачергова  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 розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації
від  05.11.2020  року  №694,  №749  від  04.12.2020р,  звернення  відділу  освіти  та
культури Лука-Мелешківської сільської ради та необхідність здійснення 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. збільшити  доходи  загального  фонду  бюджету  об’єднаної
територіальної громади за  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 116 690 грн. та видатки
загального  фонду  відділу  освіти  та  культури  Лука-Мелшківської
сільської ради за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти  закладами  загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму 116
690 грн. (для закупівлі засобів захисту учасників освітнього процесу в
закладах загальної середньої освіти під час карантину.

1.2. 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  1 831  387 грн.  та  видатки
спеціального фонду Лука-Мелешківської сільської ради на суму 1 831
387 грн., за КПКВКМБ 0117367 «Виконання інвестиційних проектів в



рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони
здоров`я  у  сільській  місцевості»  -  1 831  387 грн.  на  об’єкт
«Реконструкція частини будівлі стаціонару під амбулаторю загальної
практики  сімейної  медицини  Лука-Мелешківського  ЦПМСД  по
вул..Тиврівське шосе, 18,с.Лука-Мелешківська, Вінницький район.

1.3. 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:

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,
гімназіями, колегіумами»  на суму  22 458 грн.,  а саме  по КЕКВ
2210  –  22  458  грн.  (закупівлю  спеціалізованих  засобів  корекції
психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами)

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 22 458 грн., а саме   по КЕКВ 3110
(закупівлю спеціалізованих засобів корекції психофізичного розвитку
осіб з особливими освітніми потребами)

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,
гімназіями, колегіумами»  на суму  26 772 грн.,  а саме  по КЕКВ
3110  –  26  772  грн.  (придбання  ноутбуків  для  НУШ-2 772  грн.,
придбання  водяних  насосів-24  000  грн.), за  КПКВКМБ  0117370
«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
території»  на  суму  49  900  грн.  –  на  проведення  експертизи  по
виготовленню  проектної  кошторисної  документації  по  об’єкту
«Реконструкція  з  прибудовою  будівлі  КЗ  «  ЗЗСО-ліцей  Лука-
Мелешківської  сільської  ради»  по  вул..Шкільна,  52  с.  Лука  –
Мелешківська  Вінницького  району  Вінницької  області»,  які
знаходяться  на  балансі  сільської  ради,  зменшивши  видатки
спеціального  фонду   за  КПКВКМБ  0117367 «Виконання
інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих
на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості» на
суму 76 672 грн., а саме   по КЕКВ 3142 .



2. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму  22 458
грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу  коштів  із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та
дефіцит  спеціального  фонду  сільського  бюджету  на  суму  22  458   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
1 831 387 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та
дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на  суму  1 831 387 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’єднаної територіальної громади  на 2020 рік»
згідно з додатками 1 - 6 даного рішення.

5. Додатки  1 – 6 цього рішення є його невід’ємною частиною.

6. Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку .

Сільський голова                                                               Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток №1
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет 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  1 948 077,00 1 948 077,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  1 948 077,00 1 948 077,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 948 077,00 1 948 077,00 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

116 690,00 116 690,00 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

1 831 387,00 1 831 387,00 0,00 0,00

Х Разом доходів 1 948 077,00 1 948 077,00 0,00 0,00

Секретар сільської ради Оксана ШЕВАНЮК



Додаток №2
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет 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 0,00 -1 808 929,00 1 808 929,00 1 808 929,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1 808 929,00 1 808 929,00 1 808 929,0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 -1 808 929,00 1 808 929,00 1 808 929,0

X Загальне фінансування 0,00 -1 808 929,00 1 808 929,00 1 808 929,0

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 808 929,00 1 808 929,00 1 808 929,0
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 808 929,00 1 808 929,00 1 808 929,0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)
0,00 -1 808 929,00 1 808 929,00 1 808 929,0

X Загальне фінансування 0,00 -1 808 929,00 1 808 929,00 1 808 929,0

Секретар сільської ради Оксана ШЕВАНЮК



Додаток №3
до рішення Лука-Мелешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет 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 1 804 615,00 1 804 615,00 0,00 0,00 0,00 1 804 615,00 1 804 615,00

0110000  Лука-Мелешківська сільська рада 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 804 615,00 1 804 615,00 0,00 0,00 0,00 1 804 615,00 1 804 615,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 804 615,00 1 804 615,00 0,00 0,00 0,00 1 804 615,00 1 804 615,00

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 1 754 715,00 1 754 715,00 0,00 0,00 0,00 1 754 715,00 1 754 715,00

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 49 900,00 0,00 0,00 0,00 49 900,00 49 900,00

0600000 Відділ освіти та культури Лука-
Мелешкіської с/р

139 148,00 139 148,00 0,00 0,00 0,00 4 314,00 4 314,00 0,00 0,00 0,00 4 314,00 143 462,00

0610000  ВОКМС Лука-Мелешківської с/р 139 148,00 139 148,00 0,00 0,00 0,00 4 314,00 4 314,00 0,00 0,00 0,00 4 314,00 143 462,00

1000 ОСВІТА 139 148,00 139 148,00 0,00 0,00 0,00 4 314,00 4 314,00 0,00 0,00 0,00 4 314,00 143 462,00

0611020 1020 0921

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

139 148,00 139 148,00 0,00 0,00 0,00 4 314,00 4 314,00 0,00 0,00 0,00 4 314,00 143 462,00

X X X УСЬОГО 139 148,00 139 148,00 0,00 0,00 0,00 1 808 929,00 1 808 929,00 0,00 0,00 0,00 1 808 929,00 1 948 077,00

Секретар сільської ради Оксана ШЕВАНЮК



 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 41054000 41053900 9320 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 0,00 0,00 0,00

                         Секретар сільської ради Оксана ШЕВАНЮК

Додаток № 4
до рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання №16

від  10.12.2020 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 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
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

116 690,00 1 831 387,00 1 948 077,00

116 690,00 1 831 387,00 1 948 077,00
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025300000000
(код бюджету)

(грн.)

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

7300

0117367 7367 490

2020

0117370 7370 0490 2020

Всього 

Секретар сільської ради Оксана ШЕВАНЮК

Додаток № 5
до рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання №16 

від 10.12.2020 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, %

1 804 615,0
1 804 615,0

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК

1 804 615,0

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

Реконструкція частини будівлі 
стаціонару під амбулаторю загальної 
практики сімейної медицини Лука-
Мелешківського ЦПМСД по 
вул..Тиврівське шосе, 18,с.Лука-
Мелешківська, Вінницький район

1 754 715,0

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території

Реконструкція з прибудовою будівлі 
КЗ "ЗССО-ліцей Лука-Мелешківської 
сільської ради" по вул.Шкільна ,52  в 
с.Лука-Мелешківська Вінницького 
району Вінницької області

49 900,0

1 804 615,0



02523000000
(код бюджету)

(грн.)

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

0100000 Сільська рада 0,000

0110000 Сільська рада 0,000

7300

0,000

0117367 7367 490

0117370 7370 0490

Усього 0,000

Секретар сільської ради Оксана ШЕВАНЮК

Додаток № 6
до рішення 2 сесії сільської ради 8 скликання №16

від 10.12.2020 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

1 804 615,000 1 804 615,000 1 804 615,000

1 804 615,000 1 804 615,000 1 804 615,000

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК

1 804 615,000 1 804 615,000 1 804 615,000

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

1 754 715,000 1 754 715,000 1 754 715,000

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку території

Програма сприяння розвитку 
місцевого самоврядування в 

Лука-Мелешківській об'єднаній 
територіальній громаді на 2020 

рік 

Рішення 32 сесії 
сільської ради 7 
скликання від 

24.12.2019 року

49 900,000 49 900,000 49 900,000

1 804 615,000 1 804 615,000 1 804 615,000
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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.
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