
ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ №_____

16 квітня  2021 року                                      9 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.  23  ч.1  ст.26,  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статей 23, 71, 78, 89, 91  Бюджетного кодексу України,
враховуючи звернення головних розпорядників бюджетних коштів та необхідність
здійснення видатків , 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 доходи загального фонду по КЕКД 41053300 «Субвенція з
місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи
ліквідацію  негативних  наслідків  діяльності  об’єктів  спільного
користування  »  на  суму  238  450  грн по  КЕКД  41053900  «Інші
субвенції з місцевого бюджету»  на суму 38 339 грн  та видаткову
частину  загального  фонду   Лука-Мелешківської  сільської  ради  за
КПКВКМБ  0110180  «Інша  діяльність  у  сфері  державного
управління»  на  суму  276 789  грн –  на  утримання  КУ  «Лука-
Мелешківський трудовий архів» Лука-Мелешківської сільської ради,
як розпорядника 3 рівня  .

1.2. Збільшити  видатки  загального  фонду  бюджету  територіальної
громади  на  суму 652  144  грн.  за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  загального  фонду,  які  утворились  станом  на
01.01.2021 року у т.ч. по :

- Лука-Мелешківській  сільській  раді  за  КПКВКМБ  0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально -  технічне
забезпечення діяльності сільської ради»  на суму 77945 грн, а саме на
утримання  установи  ,  оплати  послуг  різного  характеру  та  на
погашення  недоїмки до  бюджету  по  Пилявській  сільській  раді.,  за
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  на



суму  96  540 грн. –  на  оплату  послуг  розгортання  снігу  та  послуг
екскаватора.

- відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-
Мелешківської  сільської ради 
за КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на суму
100 000 грн для оплати компенсаційних виплат за  проїзд  окремих
категорій  населення  територіальної  громади  на  приміському
маршруті  загального  користування,  за  КПКВКМБ  0813035
«Компенсаційні  виплати  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій
громадян на залізничному транспорті» у сумі  6 000 грн для оплати
компенсаційних  виплат  за  перевезення  залізничним  транспортом
пільгових категорій населення територіальної громади у приміському
сполучені.
- відділу управління майном, архітектури та будівництва Лука-

Мелешківської   сільської  ради  на  виконання  бюджетних
програм  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,  за  КПКВКМБ  3117461
«Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»   на суму
149 650  грн.   –  на  оплату послуг  прибирання  доріг  від   снігу,
послуг грейдера,  вантажних  транспортних послуг,за КПКВКМБ
3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 67
800  грн.  на  утримання  в  належному  стані  благоустрою
територіальної  громади  ,а  саме  придбання  обладнання  та
інвентаря, оплата послуг по обрізці гілля та дерев.

- фінансовому  відділу  Лука-Мелешківської  сільської  ради  за
КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів» на суму 50 000 грн на виконання Програми забезпечення
пожежної  та  техногенної  безпеки  на  території   Лука-
Мелешківської  сільської  територіальної  громади  на  2021рік.
(виконавець: ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Вінницькій області) для
придбання паливно - мастильних матеріалів та взуття для захисту
особового складу під час гасіння пожеж та інших надзвичайних
ситуацій.

- відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
за   КПКВКМБ  0611021  «Надання  загальної  середньої  освіти
закладами загальної  середньої  освіти» на суму 35  688 грн   на
оплату  послуг  різного  характеру,  за  КПКВКМБ 0611151
«Забезпечення  діяльності  інклюзивно  –  ресурсних  центрів  за
рахунок коштів місцевого бюджету»  на суму 43 575 грн на оплату



заробітньої  плати  та  нарахувань  на  неї  технічного
працівника(прибиральниці), за КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення
діяльності палаців та БК»  на суму  8 640 грн на оплату послуг
різного характеру.

1.3. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  бюджету  територіальної
громади  на  суму 580  104  грн.  за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  загального  фонду,  які  утворились  станом  на
01.01.2021  року  шляхом  передачі  коштів  із  загального  фонду  до
бюджету розвитку (спеціального фонду):

-  відділу  управління  майном,  архітектури  та  будівництва
Лука-Мелешківської   сільської  ради  за  КПКВКМБ  3117461
«Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»   на суму
300 000 грн.  –  капітальний ремонт дорожнього покриття  Лука-
Мелешківської  територіальної  громади,  а  саме  дороги  Лука-
Мелешківська  –  Тютьки  -  Прибузьке.,  за  КПКВКМБ  3117310
«Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства »   на
суму  170  000  грн.на  виконання  робіт  по  об’єкту:  «Нове
будівництво  мереж  зовнішнього  освітлення  в  с.Хижинці  та
с.Сокиринцці»,   та   за  КПКВКМБ 3117330 «Будівництво інших
об’єктів  комунальної  власності»   на  суму  60  000 грн.  на
виготовлення  та  проведення  експертизи   проектно  кошторисної
документації  по  об’єкту  «Реконструкція  адміністративного
приміщення Лука-Мелешківської  сільської  ради,  за   КПКВКМБ
3117321  «Будівництво освітніх  установ та  закладів» на суму 10
000  грн  на   коригування  експертизи  ПКД  по  об’єкту  :
Реконструкція  спортивної  зали  в  КЗ  «Хижинецький  ліцей
Вінницької області»

- Лука-Мелешківській  сільській  раді  за  КПКВКМБ  0117461
«Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»   на суму
40  104  грн.  за  реконструкцію  мереж  вуличного  освітлення  по
вул..Шевченка  в  с.  Прибузьке  Вінницького  району  Вінницької
області.

1.4. Направити  частину  вільного  залишку  коштів  освітньої  субвенції  з
державного бюджету, який утворився станом на 01.01.2021 року, в
сумі  389 000грн на  оновлення матеріально-технічної  бази закладів
освіти, а саме:
- відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
за   КПКВКМБ  0611061  «Надання  загальної  середньої  освіти
закладами загальної середньої освіти» на суму 389 000 грн на роботи
по  монтажу  та  встановлення   автоматичної  системи  пожежної
сигналізації  та системи оповіщення, блискавко захисту  приміщень
освітніх  закладів,  придбання  засобів  індивідуального  захисту
(відповідно до вимог протипожежної безпеки)



1.5. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень наступним головним
розпорядникам бюджетних коштів
- відділу  соціального  захисту  населення  і  охорони  здоров'я

Лука-Медешківської  сільської  ради зменшити  видатки  за
КПКВКМБ  0813160  «Надання  соціальних  гарантій  фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні
до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги»  на
суму  126  360  грн (у  зв’язку  з  відсутністю  програмного
забезпечення та переданих особових справ);

-  фінансовому  відділу  Лука-Мелешківської   сільської  ради
збільшити  видатки  за  КПКВКМБ  3719770  «Інші  субвенції  з
місцевого  бюджету»  на  суму  126 360  грн (для  передачі
міжбюджетного трансферту Вінницькому районному бюджету для
компенсаційних виплат фізичним особам,  які  надають соціальні
послуги,  що були призначені  відповідно до  постанови Кабінету
Міністрів України від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження
Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги»)

1.6. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  бюджету  територіальної
громади на суму 9 000 грн. за рахунок направлення вільних залишків
коштів спеціального фонду, які утворились станом на 01.01.2021 року
у т.ч. по:
- Лука-Мелешківській  сільській  раді  за  КПКВКМБ  0110150

«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально  -
технічне забезпечення діяльності сільської ради»   на суму  9 000
грн , а саме на придбання багатофункціонального пристрою 

1.7. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
580  104 грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму 580 104 грн., джерелом покриття якого визначити
надходження  коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету
розвитку (спеціального фонду).

2. Начальнику  фінансового  відділу  Лука-Мелешківської  сільської  ради
(Шило  В.М.)  внести  зміни  до  бюджету  Лука-Мелешківської
територіальної громади на 2021 рік згідно з пунктом 1 даного рішення, а
саме внести зміни до додатків  1, 2, 3, 4, 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  –  6   даного
рішення.

3. Додатки  1 – 6 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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