
ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ №___

29 жовтня  2021 року                                      16  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:
Лука-Мелешківськії  сільській раді
Зменшити  видатки  загального  фонду  за  КПКВКМБ  0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне та  матеріально -  технічне
забезпечення діяльності сільської ради»   на суму  182 042 грн. – по
оплаті праці.
 відділу управління майном та будівництва Лука-Мелешківської
сільської ради
Зменшити  видатки  спеціального  фонду за   КПКВКМБ   3117321
«Будівництво освітніх установ та закладів» на суму  12 961 грн по
об’єкту :  Реконструкція спортивної зали в КЗ «Хижинецький ліцей
Вінницької  області»,  за  КПКВКМБ  3117330  «Будівництво  інших
об’єктів  комунальної  власності»   на  суму  4  672 грн.  по  об’єкту
«Капітальний  ремонт  першого  поверху  адммінбудинку  з
улаштуванням  ЦНАП  за  адресою:  ВІін.обл.Він.р-н  с.Лука-
Мелешківська,вул.Центральна, 2»
Збільшивши при цьому видатки спеціального фонду за КПКВКМБ
3117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства
»   на  суму  99  875  грн.»  на  виготовлення  ПКД   по  об’єкту



____________, за  КПКВКМБ  3116030  «Організація  благоустрою
населених пунктів»  на  суму  49  900  грн.  для  придбання  сміттєвих
баків.
відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
Збільшивши при  цьому  видатки  спеціального  фонду КПКВКМБ
0611021  «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної
середньої освіти» на суму 49 900 грн для придбання сміттєвих баків
для закладів освіти 
відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-
Мелешківської  сільської ради
Зменшити  видатки загального  фонду за  КПКВКМБ  0810160
«Керівництво  та  управління  у  відповідній  сфері  у
містах,селищах,селах  та  територіальних громадах»  на  суму  15  500
грн по нарахуванням з заробітної плати
Збільшивши при  цьому  видатки загального  фонду  за  КПКВКМБ
0813242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення»  по  КЕКВ  2730 на  суму  15  500  грн  на  виконання
Програми  соціального  захисту  населення  Лука-Мелешківської
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.
відділу  управління  майно  та  будівництва  Лука-Мелешківської
сільської ради 
Зменшити  видатки  загального  фонду  за  КПКВКМБ  3117461
«Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та  дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму  178
000 грн. по оплаті послуг різного характеру. 
Службі у справах дітей Лука-Мелешківської сільської ради
Зменшити  видатки  загального  фонду  за  КПКВКМБ  0910160
«Керівництво  та  управління  у  відповідній  сфері  у
містах,селищах,селах та територіальних громадах» на суму  121 682
грн по заробітній платі.
відділу  управління  майно  та  будівництва  Лука-Мелешківської
сільської ради
Збільшивши при  цьому видатки  загального  фонду за  КПКВКМБ
3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму  112
484  грн.  на  утримання  в  належному  стані  благоустрою
територіальної  громади  (оплата  догорів  ЦПХ)  ,  за  КПКВКМБ
3113210 «Організація  та проведення громадських робіт»  на суму  3
028  грн.  (на  оплату  робіт  по  громадянам,  на  яких  накладено
адмінстягнення у вигляді суспільно корисних робіт по договору ЦПХ
на  території  Лука-Мелешківської  територіальної  громади)»   ,  за
КПКВКМБ  3110180  «Інша  діяльність  у  сфері  державного
управління»  на суму 6 000 грн. (на оплату послуг по оцінці майна).
відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
Збільшивши при  цьому  видатки  загального  фонду за  КПКВКМБ
0614060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i будинків  культури,



клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на суму 122 767
грн.  по  оплаті  встановлення  системи  пожежної  автоматики. ,  за
КПКВКМБ 0611142 «Надання дошкільної освіти» на суму 5 403 грн
для виплати одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавлених
батьківського піклування.
фінансовому відділу Лука-Мелешківської сільської ради
Збільшивши при  цьому  видатки  загального  фонду за  КПКВКМБ
3719800 «Субвенція  з  місцевого бюджету державному бюджету на
виконання  програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів»  на
суму  50 000 грн на виконання Програми забезпечення пожежної та
техногенної  безпеки  на  території   Лука-Мелешківської  сільської
територіальної громади на 2021рік. (виконавець: ДПРЗ-1 ГУ ДСНС
України у Вінницькій області)  для придбання паливно - мастильних
матеріалів  та  взуття  для  захисту  особового  складу  під  час  гасіння
пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

1.2. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
182  042 грн.,  напрямком  використання  якого  визначити  передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету на суму 182 042  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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