
                                               
УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 

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

Проєкт 



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 .



збільшити видатки загального фонду  за КПКВКМБ 0110180 «Інша
діяльність у сфері державного управління » по КЕКВ 2240 на суму
157 500 грн. на поточний ремонт зовнішньої теплотраси на ділянці від
розподільчого колектора до приміщення майстерні Яришівської філії
КЗ  «ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради»  за  адресою:
вул..Шкільна,1 в с.Яришівка Тиврівського району Вінницької області,
зменшивши,  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  157 500 грн.  а  саме  по КЕКВ
2111- 129 100 грн. та по КЕКВ 2120-28 400 грн. (у зв’язку з негайною
ліквідацією  наслідків  надзвичайної  ситуації,   а  саме  пошкодження
теплотраси на території школи в с.Яришівка ),.

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

Виконавець : Начальник відділу , головний бухгалтер Шило В.М.

Голова бюджетної комісії Бондар В.М.
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