
                                         
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт РІШЕННЯ № 

30 липня 2021 року                                              12 позачергова сесія 8 скликання

Про  внесення змін до рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання 
від 24.12.2020 року «Про  бюджет Лука-Мелешківської сільської  
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 розпорядження КМУ №696-р від 30.06.21р  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 41035600 «Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі  » на суму
271 076  грн та видаткову частину загального фонду  Відділу 
соціального захисту населення  та охорони здоров’я Лука-
Мелешківської сільської ради за КПКВКМБ 0813104«Забезпечення 
соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні
до самообслуговування»  на суму 158 877 грн – на поточний ремонт 
приміщення відділення соціально-психологічного консультування 
осіб, які постраждали від домашнього насильства та придбання  
меблів та устаткування та відповідно видаткову частину спеціального
фонду  Відділу соціального захисту населення  та охорони здоров’я 
Лука-Мелешківської сільської ради за КПКВКМБ 0813104 
«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування»  на суму 112 199 грн 
– на придбання  меблів та устаткування довготривалого 
використання.



1.2. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
112  199 грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму 112 199 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, 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  –  5   даного
рішення.

3. Додатки  1 – 5 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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