
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ №574
30 липня  2021 року                                      12 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 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 0813124 «Створення та 
забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі»  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 0813124 
«Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі»  на суму 112 199 грн – на придбання  
меблів та устаткування довготривалого використання.

1.2. 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 

Збільшити видатки спеціального фонду за  КПКВКМБ 3111061 
«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» на суму 938 222  грн  на  капітальний ремонт приміщень 
закладів освіти та 
- відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
Збільшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0611061 
«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 
освіти» на суму 200 000  грн на  поточний  ремонт приміщень 
закладів освіти.
- відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
Зменшивши при цьому видатки спеціального фонду за КПКВКМБ 
0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти» на суму 1 138 222  грн -  капітальний ремонт 
приміщень закладів освіти.

1.3. 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).

1.4. Зменшити профіцит загального  фонду сільського бюджету на суму
200  000 грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму 200 000   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  –  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



Додаток №1
до рішення12 сесії 8 скликання №574 від 30.07.2021 року

"Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання №88 від 
24.12.2020р" Про бюджет  

 Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік"

ЗМІНИ до ДОХОДІВ
місцевого бюджету на 2021 рік

02530000000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00 0,00 0,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

0,00 0,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти   271 076,00 271 076,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління   271 076,00 271 076,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 271 076,00 271 076,00 0,00 0,00

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

271 076,00 271 076,00 0,00 0,00

Х Разом доходів 271 076,00 271 076,00 0,00 0,00

Секретар сільської ради Шеванюк О.В.



Додаток №2
до рішення12 сесії 8 скликання №574 від 30.07.2021 року

"Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання №88 від 
24.12.2020р" Про бюджет  

 Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Зміни до ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2021 рік

02530000000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Найменування згідно

з Класифікацією фінансування бюджету
Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 87 801,00 -87 801,00 -200 000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 87 801,00 -87 801,00 -200 000,00

208100 На початок періоду 910724,49 85350,53 825373,96 533292,73

208200 На кінець періоду 910724,49 85350,53 825373,96 533292,73

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

0,00 87 801,00 -87 801,00 -200 000,00

X Загальне фінансування 0,00 87 801,00 -87 801,00 -200 000,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 87 801,00 -87 801,00 -200 000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 87 801,00 -87 801,00 -200 000,00

602100 На початок періоду 910724,49 85350,53 825373,96 533292,73

602200 На кінець періоду 910724,49 85350,53 825373,96 533292,73

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)

0,00 87 801,00 -87 801,00 -200 000,00

X Загальне фінансування 0,00 87 801,00 -87 801,00 -200 000,00

Секретар сільської ради Шеванюк О.В.



Додаток №3
до рішення12 сесії 8 скликання №574 від 30.07.2021 року

"Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання №88 від 
24.12.2020р" Про бюджет  

 Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік"

ЗМІНИ до РОЗПОДІЛУ

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

02530000000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональн

ої
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки
споживання

з них

видатки
розвитку

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

видатки
споживання

з них

видатки
розвиткуоплата

праці

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0600000 Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 138 222,00 -1 138 222,00 0,00 0,00 0,00 -1 138 222,00 -938 222,00

0610000 Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 138 222,00 -1 138 222,00 0,00 0,00 0,00 -1 138 222,00 -938 222,00

1000 ОСВІТА 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 138 222,00 -1 138 222,00 0,00 0,00 0,00 -1 138 222,00 -938 222,00

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 138 222,00 -1 138 222,00 0,00 0,00 0,00 -1 138 222,00 -938 222,00

0800000
Відділ соціального захисту населення та 
охорони здоров'я Лука-Мелешківської 
сільської ради

158 877,00 158 877,00 0,00 0,00 0,00 112 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 199,00 271 076,00

0810000
Відділ соціального захисту населення та 
охорони здоров'я Лука-Мелешківської 
сільської ради

158 877,00 158 877,00 0,00 0,00 0,00 112 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 199,00 271 076,00

3000 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

158 877,00 158 877,00 0,00 0,00 0,00 112 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 199,00 271 076,00

0813124 3124 1040

Створення та забезпечення діяльності 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі

158 877,00 158 877,00 0,00 0,00 0,00 112 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 199,00 271 076,00

3100000 Відділ управління майном та будівництва
Лука-Мелешківської сільської ради

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 222,00 938 222,00 0,00 0,00 0,00 938 222,00 938 222,00

3110000 Відділ управління майном та будівництва
Лука-Мелешківської сільської ради

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 222,00 938 222,00 0,00 0,00 0,00 938 222,00 938 222,00

1000 ОСВІТА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 222,00 938 222,00 0,00 0,00 0,00 938 222,00 938 222,00

3111061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 222,00 938 222,00 0,00 0,00 0,00 938 222,00 938 222,00

X X X УСЬОГО 358 877,00 358 877,00 0,00 0,00 0,00 -87 801,00 -200 000,00 0,00 0,00 0,00 -87 801,00 271 076,00

Секретар сільської ради Шеванюк О.В.



Додаток №4
до рішення12 сесії 8 скликання №574 від 30.07.2021 року

"Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання №88 від 
24.12.2020р" Про бюджет  

 Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Зміни до Міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

02530000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн.)

Код Класифікації
доходу бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету
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

271 076,00

99000000000 Державний бюджет України 271 076,00

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 271 076,00

Х загальний фонд 271 076,00

Х спеціальний фонд 0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн.)

Код Програмної
класифікації видатків

та кредитування
місцевого бюджету /

Код бюджету

Код типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього

1 2 3 4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Секретар сільської ради Шеванюк О.В.



Додаток №5
до рішення12 сесії 8 скликання №574 від 30.07.2021 року

"Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання №88 від 
24.12.2020р" Про бюджет  

 Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Зміни до РОЗПОДІЛУ

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році

02530000000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональн

ої
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування
головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні

роботи

Загальна тривалість
будівництва (рік

початку і
завершення)

Загальна вартість
будівництва,

гривень

Рівень виконання
робіт на початок

бюджетного
періоду, %

Обсяг видатків
бюджету розвитку,
які спрямовуються

на будівництво
об'єкта у

бюджетному
періоді, гривень

Рівень готовності
об'єкта на кінець

бюджетного
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3100000 Відділ управління майном та будівництва 
Лука-Мелешківської сільської ради

938 222,00

3110000 Відділ управління майном та будівництва 
Лука-Мелешківської сільської ради

938 222,00

1000 ОСВІТА 938 222,00

3111061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

938 222,00

Капітальний ремонт приміщень закладів 
освіти

2021 - 2021 1 138 222,00 0,00 938 222,00 100,00

Х Х Х УСЬОГО X X X X 938 222,00 X

Секретар сільської ради Шеванюк О.В.



Додаток №6
до рішення12 сесії 8 скликання №574 від 30.07.2021 року

"Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання №88 від 
24.12.2020р" Про бюджет  

 Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік"

Зміни до Розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році

02530000000

(код бюджету)

(грн.)

Код
Програмної
класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональн

ої
класифікації
видатків та

кредитування
бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву
регіональну програму Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради

-938 222,00 200 000,00 -1 138 222,00 0,00

0610000 Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради

-938 222,00 200 000,00 -1 138 222,00 0,00

1000 ОСВІТА -938 222,00 200 000,00 -1 138 222,00 0,00

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

-938 222,00 200 000,00 -1 138 222,00 0,00

Програму розвитку освіти Лука-Мелешківської сільської 
територіальної громади на 2021 рік

рішення 3 сесії 8 скликання №85 від 
24.12.20р

-938 222,00 200 000,00 -1 138 222,00 0,00

3100000 Відділ управління майном та будівництва
Лука-Мелешківської сільської ради

938 222,00 0,00 938 222,00 938 222,00

3110000 Відділ управління майном та будівництва
Лука-Мелешківської сільської ради

938 222,00 0,00 938 222,00 938 222,00

1000 ОСВІТА 938 222,00 0,00 938 222,00 938 222,00

3111061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

938 222,00 0,00 938 222,00 938 222,00

Програму розвитку освіти Лука-Мелешківської сільської 
територіальної громади на 2021 рік

рішення 3 сесії 8 скликання №85 від 
24.12.20р

938 222,00 0,00 938 222,00 938 222,00

X X X УСЬОГО X X 0,00 200 000,00 -200 000,00 938 222,00

Секретар сільської ради Шеванюк О.В.


