
                                                                                                               
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт РІШЕННЯ №  

10 вересня  2021 року                                      14 позачергова  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  клопотання  головних  розпорядників  бюджетних  коштів,  висновки
постійної  комісії  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку  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. 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  спеціального  фонду  за  КПКВКМБ  3111061
«Надання загальної  середньої  освіти закладами загальної  середньої
освіти» на суму 718 222  грн   на  капітальний ремонт приміщень
закладів освіти (залишок освітньої субвенції) 
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  174  000   грн на   поточний   ремонт  системи
теплопостачання   в  Яришівській  філії  КЗ  «ЗЗСЩ-ліцей  Лука-
Мелешківської сільської ради та послуги різного характеру (залишок
освітньої субвенції)
Лука-Мелешківській сільській раді
Збільшити  видатки  спеціального  фонду  за  КПКВКМБ  0111061
«Надання загальної  середньої  освіти закладами загальної  середньої



освіти» на  суму  544  222   грн   на   реконструкцію  будівлі  ,  яка
знаходиться  на  балансі  сільської  ради  по  вул..Тиврівське  шосе,18
с.Лука-Мелешківська(ІРЦ) (залишок освітньої субвенції)

відділу  управління  майно  та  будівництва  Лука-Мелешківської
сільської ради
Зменшити  видатки  спеціального  фонду КПКВКМБ  3111171
«Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  реалізацію  програми
"Спроможна школа для кращих результатів"»  на суму 272 031 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
3117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  на суму 232
973  грн.   –  співфінансування  робіт  по  об’єктам  будівництва,
реконструкції,  капітального  ремонту  автомобільних  доріг
комунальної  власності обласного  конкурсу,  а  саме  капітальний
ремонт  дорожнього  покриття   в  населених  пунктах  Лука-
Мелешківської територіальної громади
збільшивши при цьому видатки загального фонду за КПКВКМБ
3116030  «Організація  благоустрою населених пунктів»  на  суму  71
863  грн.  на  утримання  в  належному  стані  благоустрою
територіальної громади ,а саме заробітна плата та нарахування на неї
працівникам  за  договорами  ЦПХ,  придбання  електротехнічних
товарів для утримання в належному стані вуличного освітлення,  за
КПКВКМБ 3117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  на
суму 128 700 грн. на оплату послуг різного характеру по утриманню
вулиць.
збільшивши при цьому видатки спеціального фонду за КПКВКМБ
3116030  «Організація  благоустрою населених пунктів»  на  суму  48
873  грн.  на  виготовлення  ПКД  по  капітальному  ремонту  штучної
водойми на території парку «Мала Софіївка» в с.Лука-Мелешківська.
 фінансовому відділу Лука-Мелешківської сільської ради 
збільшивши при цьому видатки спеціального фонду за КПКВКМБ
3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму  34 068 грн
(для  передачі  міжбюджетного  трансферту  Вінницькому  обласному
бюджету  для  придбання  ноутбуків  для  педагогічних  працівників
закладів освіти з використанням дистанційного навчання відповідно
до Постанови КМУ від 21.04.2021р №403)
відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
збільшивши при цьому видатки загального фонду  за  КПКВКМБ
0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  за загальним



фондом на суму 200  000  грн. на  заходи  по  виконанню  Програми
розвитку  культури  та  духовного  відродження  Лука-Мелешківської
сільської  територіальної  громади  на  2021рік»  у  новій
редакції(відзначення Дня громади), за  КПКВКМБ 0611021 «Надання
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на
суму 21 500 грн   а саме на оплату заборгованості за підвіз учнів по
маршруту Щітецький Масив-Хижинці-Сокиринці.

1.2. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
411  963 грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму 411 963   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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