
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ №__

19 лютого  2021 року                                      6 чергова 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,  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  95  500 грн. за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  спеціального  фонду,  які  утворились  станом  на
01.01.2021 року :

за КПКВКМБ 3117461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»  на  суму  95  500  грн. –  на  експертизу  та   проектно
кошторисну  документацію  по  капітальному  ремонту  доріг  Лука-
Мелешківської територіальної громади.

1.2. Збільшити  видатки  загального  фонду  бюджету  територіальної
громади  на  суму 764 293  грн.  за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  загального  фонду,  які  утворились  станом  на
01.01.2021 року :
за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне
та матеріально - технічне забезпечення діяльності сільської ради»
на суму 97 337 грн.  , а саме  у сумі 57 337 грн.(виплата заробітної
плати  та  нарахувань  на  неї  Хижинецькій  сільській  раді-,  як



розпоряднику 3 ступеня), 40 000 грн. на придбання канц..госп.товарів
та послуг різного характеру.
за  КПКВКМБ  0110180  «Інша  діяльність  у  сфері  державного
управління»  на  суму  80  000  грн.  –  на  утримання  КУ  «Лука-
Мелешківський трудовий архів» Лука-Мелешківської сільської ради,
як розпорядника 3 рівня.
за КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 на суму 114 400 грн. на
виконання  Програми  соціального  захисту  населення  Лука-
Мелешківської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2021  рік
(виплата мат.допомоги важкохворим жителям та іншим незахищеним
верствам  населення  –  100  000  грн.,  щомісячна  соціальна  грошова
допомога членам сімей загиблих АТО для компенсації за пільговий
проїзд-2 400  грн.,  грошова  на  проїзд  для  отримання  програмного
гемодіалізу- 12 000 грн.)
за  КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  за загальним
фондом на суму 220 000 грн. по КЕКВ 2240-   на роботи по монтажу 
та встановлення атоматичної системи пожежної сигналізації та 
системи оповіщення в ЗДО «Веселка».
за КПКВКМБ 3117461 «Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету»  на суму 99 750 грн.  – на оплату послуг посипання доріг 
протиожеледними сумішами та послуг розгортання доріг від снігу.
за КПКВКМБ 3116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» на суму 136 500 грн. (на утримання в належному стані 
благоустрою території Лука-Мелешківської територіальної громади)
за КПКВКМБ 3113210 «Організація та проведення громадських 
робіт» на суму 16 306 грн. (на оплату робіт по громадянам, на яких 
накладено адмінстягнення у вигляді суспільно корисних робіт по 
договору ЦПХ на території Лука-Мелешківської територіальної 
громади)

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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