
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ №____

12 листопада  2021 року                                    17 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, рішення 13
сесії обласної ради 8 скликання від 29.10.21р №242, висновок 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. Збільшити доходи загального фонду по КЕКД 41051100 «Субвенція з
місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду» на суму 1 746 грн. та 
видаткову частину загального фонду  відділу освіти та культури 
Лука-Мелешківської сільської ради відповідно за КПКВКМБ 
0611154 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за 
рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку 
коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному 
періоді)»  на суму 1 746 грн., на закупівлю обладнання для 
оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів.

1.2. Збільшити доходи загального фонду по КЕКД 11010100 «Податок на
доходи  фізичних  осіб,  що  сплачується  податковими  агентами,,  із
доходів платників податку у вигляді заробітної плати»  на суму 500
000  грн.,  КЕКД  11010400«Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що
сплачується  податковими  агентами,,  із  доходів  платників  податку
інших  ніж  заробітна  плата»  на  суму  500  000  грн.  та  видаткову
частину  спеціального  фонду   фінансового  відділу  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  відповідно  за  КПКВКМБ  3719770
«Інші субвенції з місцевого бюджету»  на суму 1 000 000 грн. на на
співфінансування  об’єкту «Реконструкція  з  прибудовою будівлі  КЗ



«ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» по вул..Шкільна,52
в с.Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області»  .

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 освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради
Зменшити видатки  спеціального  фонду КПКВКМБ  0611061
«Надання загальної  середньої  освіти закладами загальної  середньої
освіти» на суму 49 410 грн по КЕКВ 3110. 
Лука-Мелешківській  сільській раді
Збільшивши при цьому видатки спеціального фонду за КПКВКМБ
0111061  «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами  загальної
середньої освіти» на суму 49 410 грн на оплату коригування ПКД по
об’єкту: «Реконструкція з прибудовою будівлі КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-
Мелешківської  сільської  ради»  по  вул..Шкільна,52  в  с.Лука-
Мелешківська, Вінницького району Вінницької області».
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  12  300
грн  по заробітній платі
Збільшивши при  цьому  видатки загального  фонду  за  КПКВКМБ
0813242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення»  по  КЕКВ  2730 на  суму  12  300  грн  на  виконання
Програми  соціального  захисту  населення  Лука-Мелешківської
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.

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  114 775
грн по заробітній платі.
відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-
Мелешківської  сільської ради
Зменшити видатки  загального  фонду за  КПКВКМБ  0813104
«Забезпечення  соціальними  послугами  за  місцем  проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком,  хворобою,  інвалідністю»  на  суму  86  300  грн.  по  економії
заробітної плати та нарахувань на неї.
Лука-Мелешківській  сільській раді
Збільшивши при цьому видатки спеціального фонду за  КПКВКМБ
0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства



»   на  суму  201  075  грн.  на   оплату  робіт  по  об’єкту  :  «Нове
будівництво  водозабірної  свердловини  №1  по  вул..1Травня  в  с.
Сокиринці, Вінницького району Вінницької області».

 
1.4. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму

1 201 075 грн.,  напрямком використання якого визначити передачу
коштів  із  загального  фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку
(спеціального  фонду)  та   дефіцит  спеціального  фонду  сільського
бюджету  на  суму  1 201  075   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
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