
ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ №_____

28  травня  2021 року                                      10 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 65 100 грн та видаткову частину загального
фонду  Лука-Мелешківської сільської ради  за КПКВКМБ 0110180
«Інша діяльність у сфері державного управління»  на суму 65 100
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 1 205  333  грн.  за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  загального  фонду,  які  утворились  станом  на
01.01.2021 року у т.ч. по :

- 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
21  000  грн для  оплати  компенсаційних  виплат  за  проїзд  окремих



категорій  населення  територіальної  громади  на  приміському
маршруті загального користування.
за КПКВКМБ  0812111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)
допомоги»  по  КЕКВ  2610 на  суму  50  000  грн на  медикаменти,
медичні препарати  та засоби індивідуального захисту
- відділу  управління  майном  та  будівництва  Лука-

Мелешківської   сільської  ради  на  виконання  бюджетних
програм  за  КПКВКМБ  3117461  «Утримання  та  розвиток
автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок
коштів місцевого бюджету»   на суму  294 930 грн.   – на оплату
послуг прибирання доріг від  снігу, послуг грейдера,  вантажних
транспортних  послуг,   за  КПКВКМБ  3116030  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»  на  суму  334  400  грн.  на
утримання  в  належному  стані  благоустрою  територіальної
громади  ,а  саме  придбання  електротехнічних  товарів  для
утримання  в  належному  стані  вуличного  освітлення  ,  оплата
послуг  на  отримання  технічних  умов  для  підключення
електроліній, облаштування пам’ятників загиблим воїнам ВВв у с.
Хижинці,  оплата  послуг  працівників  згідно  договорів  ЦПХ  по
благоустрою Сокиринецького старостату та с.ЛукаМелешківська .

- відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
за  КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» на суму 129 350 грн   а саме
на придбання пального для підвезення учнів, на оплату послуг по 
техогляду транспортних засобів та по атестації робочих місць, за 
КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  за загальним 
фондом на суму 123 900 грн. , а саме на заходи по усуненню 
недоліків по пожежній безпеці згідно приписів відповідних служб 
та   на оплату електроенергії.
за  КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності  палаців та БК»
на суму 151 753 грн на заходи по усуненню недоліків по пожежній
безпеці  згідно  приписів  відповідних  служб   та    на  оплату
електроенергії, за КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у
сфері освіти»  за загальним фондом на суму 20 000 грн. на заходи
по  виконанню  Програми  розвитку  освіти  Лука-Мелешківської
територіальної  громади  на  2021  р.в  т.ч.  на  виплату  стипендій
учням  та  педагогам  по  результатам  конкурсів  та  олімпіад, за
КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
за загальним фондом на суму 80 000 грн. на заходи по виконанню
Програму  розвитку  культури  та  духовного  відродження  Лука-
Мелешківської  сільської  територіальної  громади  на  2021рік»  у
новій редакції .



1.3. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  бюджету  територіальної
громади  на  суму 1 162  001  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  майно  та  будівництва  Лука-
Мелешківської   сільської  ради  за  КПКВКМБ  3117351
«Розроблення  комплексних  планів  просторового  розвитку
територій  територіальних  громад  »   на  суму  99  090  грн.  на
розробку  генерального  плану  в  с.Тютьки  та  с.  Прибузьке  ,  за
КПКВКМБ 3111171 «Співфінансування заходів, що реалізуються
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на  реалізацію  програми  "Спроможна  школа  для  кращих
результатів"»  на суму 1 048 581 грн. на спів фінансування робіт у
розмірі  10%  по  об’єкту  :  Реконструкція  спортивної  зали  в  КЗ
«Хижинецька  ЗОШ  І-ІІІ  ст..»  Хижинецької  сільської  ради
Сокиринецької  ОТГ  ,  по  вул..І.Богуна  67  Б  в  с.Хижинці
Вінницького  району  Вінницької  області(коригування),  за
КПКВКМБ 3117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на
суму 14 330 грн  на  коригування ПКД та  експертизи ПКД по
об’єкту : Реконструкція спортивної зали в КЗ «Хижинецька ЗОШ
І-ІІІ  ст..»  Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  ОТГ ,  по
вул..І.Богуна  67  Б  в  с.Хижинці  Вінницького  району Вінницької
області(коригування).

1.4. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  бюджету  територіальної
громади  на  суму 41  270  грн.  за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  спеціального  фонду,  які  утворились  станом  на
01.01.2021 року(екологічний податок ) у т.ч. по:
- відділу управління майно та будівництва Лука-Мелешківської

сільської ради  за КПКВКМБ 3118312 «Утилізація відходів»   на
суму  41  270 грн  ,  а  саме  на  вивіз  та  захоронення  сміттєвих
відходів, які скупчуються в місцях стихійних звалищ на території
Лука-Мелешківської територіальної громади. 

1.5. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
1 162 001 грн.,  напрямком використання якого визначити передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму 1 162 001 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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