
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № ____

27   січня  2021 року                                      5 позачергова сесія  8  скликання

Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від
24.12.2020 року «Про  бюджет Лука-Мелешківськоїсільської

територіальної громади на 2021 рік(02530000000)»

     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 виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської  сільської  ради  від  26  січня
2021 року, на виконання Постанови сьомого апеляційного адміністративного суду
від 09 грудня 2020 року по справі№120/3533/19-а  та  наявність вільних залишків
коштів, які утворились станом на 01.01.2021 року  сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання від 24.12.2020 року
«Про  бюджет  Лука-Мелешківської   територіальної  громади   на  2021
рік(02530000000)» наступні зміни:   

1.1. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  бюджету   територіальної
громади  на  суму  49 900  грн. за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  загального  фонду,  а  саме  залишку  освітньої
субвенції , які утворились станом на 01.01.2021 року :

за  КПКВКМБ  0117370  «Реалізація  інших  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку території»  на суму 49 900 грн. –
на  експертизу   проектно  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.

1.2. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  бюджету   територіальної
громади  на  суму  820  000 грн.  за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  загального  фонду,   які  утворились  станом  на
01.01.2021 року :



за КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання»  на  поповнення  статутного  капіталу  КП «Лука-
Благоустрій» у сумі 820 000 грн.

1.3. Збільшити  видатки  загального  фонду  бюджету  територіальної
громади  на  суму 328  073  грн.  за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  загального  фонду,  які  утворились  станом  на
01.01.2021 року :
за КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і  управління у відповідній
сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,  об’єднаних
територіальних  громадах»  на  суму  219  100 грн.   на  виконання
Постанови  сьомого  апеляційного  адміністративного  суду  від  09
грудня 2020 року по справі№120/3533/19-а.
за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  за загальним
фондом на суму 98050 грн. по КЕКВ 2240-   на вогнезахисні та 
блискавкозахисні  послуги.
КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців та БК»  за 
загальним фондом на суму 10923грн. по КЕКВ 2240-  8403 грн. на 
вогнезахисні та послуги вимірювання опору та КЕКВ 2210-2520 грн. 
на придбання протигазів.

1.4.  Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
869 900  грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
та  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму 869 900 грн.,
джерелом покриття  якого  визначити  надходження  коштів  із  загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Згідно із пунктом 1 внести зміни до додатків  2, 3,  5, 6 рішення 3 сесії 8
скликання  від  24.12.2020  року  «Про  бюджет  Лука-Мелешківської
територіальної громади  на 2021рік(02530000000)» 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                                                               Богдан АВГУСТОВИЧ
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