
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 проєкт   РІШЕННЯ №____
16 липня  2021 року                                                                   11 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 спеціального фонду по  КЕКД 50110000 «Цільові
фонди  утворені  органами  місцевого  самоврядування »  на  суму
150 000   грн та  видаткову  частину  спеціального  фонду   Відділу
управління  майном  та  будівництва  Лука-Мелешківської  сільської
ради за КПКВКМБ 3117691 «Виконання заходів за рахунок цільових
фондів утворених органами місцевого самоврядування »  на суму 150
00  грн –  на  капітальний  ремонт  приміщення  Іванівської  філії  КЗ
«ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради».

1.2. Збільшити  видатки  загального  фонду  бюджету  територіальної
громади  на  суму 459  095  грн.  за  рахунок  направлення  вільних
залишків  коштів  загального  фонду,в  т.ч.  залишок  дотації
вирівнювання які утворились станом на 01.01.2021 року у т.ч. по :
- 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  149700 грн.   –  на оплату



послуг прибирання доріг від  снігу, послуг грейдера,  вантажних
транспортних послуг,  

- відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
за  КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» на суму 309 395 грн   а саме
на придбання господарських товарів-13 000 грн. та на придбання 
твердого палива - 296 395 грн.(дотація вирівнювання).

1.3. Здійснити  перерозподіл  призначень  наступним  головним
розпорядникам бюджетних коштів Лука-Мелшківської сільської ради
у зв’язку з виробничою необхідністю по загальному та спеціальному
фондах сільської ради,  а саме::

-  відділу  управління  майно  та  будівництва  Лука-
Мелешківської  сільської ради 
Зменшити  видатки  за  КПКВКМБ  3117461  «Утримання  та
розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за
рахунок коштів місцевого бюджету»  на суму 149 525 грн.  
Збільшивши при  цьому  ,  за  КПКВКМБ  3116030  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»  на  суму  115  025  грн.  на
утримання  в  належному  стані  благоустрою  територіальної
громади  ,а  саме  придбання  електротехнічних  товарів  для
утримання  в  належному  стані  вуличного  освітлення  ,  оплата
вишукувально  геодезичних  послуг,  оплата  послуг  працівників
згідно договорів ЦПХ по благоустрою Яришівського  старостату,
за  КПКВКМБ 3117130 «Здійснення  заходів  з  землеустрою»   на
суму  4  500  грн.  (на  оплату  послуг  виготовлення  технічної
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної
ділянки що розташована в  с.Лука-Мелешківська),  за  КПКВКМБ
3117130  «Керівництво  та  управління  у  відповідній  сфері  у
містах,селищах,селах та територіальних громадах» на суму 30 000
грн оплата послуг доступ до програмної продукції модуль Vkursi
Zemli.

- відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради

збільшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0611210 
«Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» на суму 
4927 грн., а саме  по КЕКВ 2210 – 4927 грн. (закупівлю 
спеціального обладнання)
зменшити видатки спеціального фонду  за КПКВКМБ 0611210 
«Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами» на суму 4 



927 грн., а саме   по КЕКВ 3110 (закупівлю спеціального 
обладнання)

- Лука-Мелешківській сільській раді
зменшити  видатки  за  КПКВКМБ  0110150  «Організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення
діяльності сільської ради»  на суму 200 785 грн. по КЕКВ 2111.
Збільшивши при цьому видатки за КПКВКМБ 0117680 «Членські
внески до асоціацій органів місцевого самоврядування »  на суму
11 252 грн.

- Відділу  соціального  захисту  населення  та  охорони  здоров'я
Лука-Мелешківської  сільської ради 
збільшити за КПКВКМБ  0812111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної)  допомоги»  по  КЕКВ  2610 на  суму  189  533  грн на
оплату  постачання природного газу.

- відділу управління майно та будівництва Лука-Мелешківської
сільської ради
зменшити видатки  по  КПКВКМБ 3111171  «Співфінансування
заходів,  що  реалізуються  за  рахунок  субвенції  з  державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна
школа  для  кращих результатів"»   на  суму  576 550 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), 
збільшивши при цьому видатки по за КПКВКМБ 3110180 «Інша
діяльність у сфері державного управління»   на суму  426 550грн.
для  придбання  конструкцій  (елементів)  дитячих  майданчиків  в
с.Лука-Мелешківська,  Парпурівці,  Яришівка.(спів  фінансування
Конкурсу Вінницької обласної ради «Комфортні громади»)

                    - Лука-Мелешківській сільській раді 
збільшивши при цьому за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у
сфері  державного  управління»   на  суму  150 000  грн.  для
придбання туристичного інвентаря (спів фінансування Конкурсу
Вінницької обласної ради «Комфортні громади»).

1.4. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  бюджету  територіальної
громади на суму 48 125 грн. за рахунок направлення частини 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  48  125 грн  ,  а  саме  на  вивіз  та  захоронення  сміттєвих
відходів, які скупчуються в місцях стихійних звалищ на території
Лука-Мелешківської територіальної громади. 



1.5. Збільшити  видатки  спеціального  фонду  бюджету  територіальної
громади  на  суму 150  000  грн.  за  рахунок  направлення  частини
вільних залишків коштів спеціального фонду, які утворились станом
на  01.01.2021  року(відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і
лісогосподарського виробництва  ) у т.ч. по:
відділу  управління  майно  та  будівництва  Лука-Мелешківської
сільської  ради  за  КПКВКМБ  3117130  «Здійснення  заходів  із
землеустрою»  на суму 150 000 грн , а саме оплата послуг проведення
інвентаризації землі .

1.6. Направити  частину  вільного  залишку  коштів  освітньої  субвенції  з
державного бюджету, який утворився станом на 01.01.2021 року, в
сумі 3 837 622грн на оновлення та покращення 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 3 837 622 грн  на
покращення  та  оновлення  матеріально  технічної  бази  закладів
освіти  ,  а  саме  на  придбання  предметів  та  обладнання,  послуг
різного  характеру   щодо   вимог  протипожежної  безпеки,
поточного та капітального ремонту приміщень закладів освіти.  

1.7. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму  4
927 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального
фонду) та  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму
4 927   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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