
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ                               

РІШЕННЯ №  148 
20  жовтня 2021року                                                          
с. Лука – Мелешківська

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 п. 12.2 рішення 3 сесії сільської ради 8 скликання  від
24.12.2020 року «Про  бюджет Лука-Мелешківської сільської  територіальної
громади  на  2021  рік(02530000000), висновок постійної  комісії  з  питань
планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-економічного  розвитку,
виконавчий комітет сільської ради-

ВИРІШИВ:

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. У  зв’язку  з  невідкладною  потребою  виконання  умов  Конкурсу
Вінницької  обласної  ради  «Комфортні  громади»  щодо  закупівлі
туристичного  інвентаря,  здійснити  перерозподіл  призначень
наступним  головним  розпорядникам  бюджетних  коштів Лука-
Мелшківської сільської ради по загальному та спеціальному фондах
сільської ради,  а саме:
відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
Зменшити видатки спеціального фонду за КПКВКМБ 0610180 «Інша
діяльність у сфері державного управління»  на суму 140 000 грн. для
придбання  туристичного  інвентаря  (фінансування  Конкурсу
Вінницької обласної ради «Комфортні громади»). 
Збільшивши  при  цьому  видатки  загального  фонду за  КПКВКМБ
0610180 «Інша діяльність у сфері державного управління»   на суму
140 000 грн.  для придбання туристичного інвентарю (фінансування
Конкурсу Вінницької обласної ради «Комфортні громади»).

1.2. Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму
140  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 140 000  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  –  3   даного
рішення.

3. Додатки  1 – 3 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 рішення виконавчого комітету №148 від 20.10.2021 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 0,00 140 000,00 -140 000,00 -140 000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 140 000,00 -140 000,00 -140 000,00

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

0,00 140 000,00 -140 000,00 -140 000,00

X Загальне фінансування 0,00 140 000,00 -140 000,00 -140 000,00

Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 140 000,00 -140 000,00 -140 000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 140 000,00 -140 000,00 -140 000,00

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

0,00 140 000,00 -140 000,00 -140 000,00

X Загальне фінансування 0,00 140 000,00 -140 000,00 -140 000,00

Секретар сільської ради Шеванюк О.В.



Додаток №2
до рішення виконавчого комітету №148 від 20.10.2021 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

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00

0610000 Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00

0610180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00

X X X УСЬОГО 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 000,00 0,00

Секретар сільської ради Шеванюк О.В.



Додаток №3
до рішення виконавчого комітету №148 від 20.10.2021 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

0,00 140 000,00 -140 000,00 0,00

0610000 Відділ освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради

0,00 140 000,00 -140 000,00 0,00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 0,00 140 000,00 -140 000,00 0,00

0610180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного 
управління

0,00 140 000,00 -140 000,00 0,00

Програма розвитку фізичної культури і спорту Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 
рік

рішення 3 сесії 8 скликання №83 від 
24.12.2021р

0,00 140 000,00 -140 000,00 0,00

X X X УСЬОГО X X 0,00 140 000,00 -140 000,00 0,00

Секретар сільської ради Шеванюк О.В.


