
                                                                                                               
УКРАЇНА 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

проєкт    РІШЕННЯ №  

 

15 грудня  2021 року                                       19 позачергова  сесія 8 скликання 

 

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 клопотання головних розпорядників бюджетних коштів,  висновку 

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 11010100«Податок на 

доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами,, із 

доходів платників податку у вигляді заробітної плати » на суму 299 

222 грн., та видаткову частину спеціального фонду  відділу 

управління майно та будівництва Лука-Мелешківської  сільської 

ради відповідно за КПКВКМБ 3110180 «Інша діяльність у сфері 

державного управління» на суму 299 222 грн. на виконання 

Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021рік по 

КЕКВ 2800.  

1.2. Збільшити доходи загального фонду по КЕКД 41040500«Дотація з 

місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету » на суму 110 

500 грн., та видаткову частину загального фонду  відділу освіти та 

культури Лука-Мелешківської сільської ради відповідно за 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» на суму 110 500 грн. на оплату 

споживання електричної енергії. 



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: 

фінансовому відділу Лука-Мелешківської сільської ради 

Зменшити видатки спеціального фонду за КПКВКМБ 3719770 «Інші 

субвенції з місцевого бюджету»  на суму 1 000 000 грн. 

відділу управління майно та будівництва Лука-Мелешківської  

сільської ради 

Збільшивши при цьому видатки спеціального фонду за КПКВКМБ  

3110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на суму 

1 000 000 грн. на виконання Програми для забезпечення виконання 

рішень суду на 2021рік по КЕКВ 2800. 

фінансовому відділу Лука-Мелешківської сільської ради 

Зменшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 3710160 

«Керівництво та управління у відповідній сфері у 

містах,селищах,селах та територіальних громадах» на суму 35 071 

грн по оплаті праці . 

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 17 090 

грн  по нарахуваннях на з/п та по оплаті послуг , 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 680 грн. по 

економії по КЕКВ 2800, за КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних 

гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги» на суму 25 140 грн. по економії по КЕКВ 2730. 

Збільшивши при цьому видатки загального фонду за КПКВКМБ  

0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» по КЕКВ 2730 на суму 4 000 грн на виконання 

Програми соціального захисту населення Лука-Мелешківської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, 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 12 871 грн. на 

оплату праці , за КПКВКМБ 0810160 «Керівництво та управління у 

відповідній сфері у містах,селищах,селах та територіальних 

громадах» на суму 61 110 грн. на оплату праці. 

відділу управління майно та будівництва Лука-Мелешківської  

сільської ради  



Зменшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 3110160 

«Керівництво та управління у відповідній сфері у 

містах,селищах,селах та територіальних громадах» на суму 1 457 грн. 

по КЕКВ 2210, за КПКВКМБ 3116030 «Організація благоустрою 

населених пунктів» на суму 150 000 грн. на оплату послуг різного 

характеру. 

 Збільшивши при цьому видатки загального фонду за КПКВКМБ 

3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 49 

400 грн. на оплату за використану електроенергію по вуличному 

освітленню , за КПКВКМБ 3117461 «Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» на суму 5 000 грн. на  придбання солі для 

посипки доріг, за КПКВКМБ 3117130 «Здійснення заходів з 

землеустрою»  на суму 91 329 грн. (на оплату послуг складання 

проекту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів 

с.Іванівка та с.Цвіжин, зміна меж населених пунктів с.Пилява), за 

КПКВКМБ 3113210 «Організація та проведення громадських робіт» 

на суму 5 728 грн. (на оплату робіт по громадянам, на яких накладено 

адмінстягнення у вигляді суспільно корисних робіт по договору ЦПХ 

на території Лука-Мелешківської територіальної громади)» 

відділу управління майно та будівництва Лука-Мелешківської  

сільської ради 

Зменшити видатки спеціального фонду за КПКВКМБ 3117461 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 169 

591 грн. по КЕКВ 3132. 

Збільшивши при цьому видатки спеціального фонду за КПКВКМБ 

3116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 

10 698  грн. по КЕКВ 3132. 

Лука-Мелешківській сільській раді 

Збільшивши при цьому видатки спеціального фонду за КПКВКМБ 

0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 

»  на суму 2 828 грн. на  оплату технічного нагляду по об’єкту : 

«Нове будівництво водозабірної свердловини№1 по вул..1Травня в с. 

Сокиринці, Вінницького району Вінницької області», за  КПКВКМБ 

0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку території»  на суму 156 065 грн. – на співфінансування 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 

(коригування)» Державному підприємству «Архітектурно- будівельний 

інжиніринг» (код СДРПОУ:31325005), як одержувачу коштів 

місцевого бюджету. 

відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 



Зменшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0611010 

«Надання дошкільної освіти» на суму 133 987 грн. по КЕКВ 2120, за 

КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 36 

878 грн. по оплаті праці та нарахувань на неї, за КПКВКМБ 0614060 

«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів» на суму 381 746 грн. по оплаті 

праці та нарахувань на неї .  

Збільшивши при цьому видатки загального фонду за КПКВКМБ 

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» на суму 21 589 грн. по оплаті праці та нарахувань 

на неї, за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 

458 695 грн. по КЕКВ 2111, за КПКВКМБ 0611080 «Надання 

спеціальної освіти мистецькими школами» на суму 72 327 грн.  по 

оплаті праці та нарахувань на неї . 

відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради 
збільшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0611200 

«Надання освіти за  рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами»  на суму 1 352 грн.,, а саме  по 

КЕКВ 2210 – 1 352 грн., за КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, 

спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам»  на суму 1 665 грн.,, а 

саме  по КЕКВ 2210 – 1 665 грн., за КПКВКМБ 0610180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління»  на суму 1 297 грн.,, а 

саме  по КЕКВ 2210 – 1 297 грн., 

зменшивши при цьому видатки спеціального фонду  за КПКВКМБ 

0611200 «Надання освіти за  рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами»  на суму 1 352 грн.,, а саме  по 

КЕКВ 3110 – 1 352 грн., за КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, 

спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам»  на суму 1 665 грн.,, а 

саме  по КЕКВ 3110 – 1 665 грн., за КПКВКМБ 0610180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління»  на суму 1 297 грн.,, а 

саме  по КЕКВ 3110 – 1 297 грн. 

відділу управління майно та будівництва Лука-Мелешківської  

сільської ради 

 

1.4.   Зменшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму  4 

314 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів 

із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) та  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму 

4 314   грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів 



із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

1.5.  Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму   

299  222 грн., напрямком використання якого визначити передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) та  дефіцит спеціального фонду сільського 

бюджету на суму 299 222  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 


