УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2017 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
33 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 23 сесії міської
ради 7 скликання від 19.12.2016 року № 194 «Про
затвердження міського бюджету на 2017 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктів 7,8 статті 23 та статті 78, статті 91 Бюджетного
кодексу України, за погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного
розвитку, бюджету та залучення інвестицій, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до рішення 23 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2016 року № 194 «Про
затвердження міського бюджету на 2017 рік» наступні зміни:
1.1. Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 342100 грн.,
джерелом покриття якого визначалось надходження коштів із загального фонду до
бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 342100 грн.
1.2. Зменшити профіцит загального фонду в сумі 342100,00 грн. напрямком
використання якого визначалась передача коштів із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду)
1.3. Збільшити обсяг видатків загального фонду по КПКВКМБ 0116140
«Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та
органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх
виробництво (надання) » КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам,організаціям)» на суму 164700,00 грн. з них:
а) 65400,00грн - КП «Комунсервіс» на часткове відшкодування різниці в тарифах на вивезення та
захоронення ТПВ за квітень-травень 2017 р.;
б) 99300,00 грн - ДП «Липовецьводоканал» на часткове відшкодування різниці в тарифах на постачання
води за І півріччя
1.4. Збільшити обсяг видатків загального фонду по КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій

міст,сіл,селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам ,
організаціям)» на суму 177400,00 грн. для благоустрою території по вул..Василя
Липківського,30. , (додаток 3, 5);
1.5. Внести зміни до річного розпису видатків в межах «Програми відзначення державних та
професійних свят,ювілейних дат,заохочення за заслуги перед м.Липовець» по КПКВКМБ 0118600
«Інші видатки» зменшивши видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та
інвентар» та збільшивши видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 30000,00
грн. для відзначення грошовою винагородою громадян м.Липовець за високі досягнення в
розвитку культури ,мистецтва,спорту та сприяння розвитку міста з нагоди Дня
Незалежності України

1.6. Внести зміни до річного розпису видатків спеціального фонду міського бюджету
( бюджету розвитку ) зменшивши видатки по КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам , організаціям)» на 389100,00 грн.:
а) по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул..І.Франка
м.Липовець» - 198000,00 грн.
б) по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул..Ломоносова
м.Липовець» - 191100,00 грн.
1.7. Збільшити видатки по КПКВКМБ 0117470 «Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам , організаціям)»– 47000,00 грн.( для придбання і встановлення бесідки по
вул..В.Липківського) (додаток 3,4,5).
2. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Баранчук
Л.І.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного
рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій (Ревацька Л. М.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Заст. міського голови
Заст. міського голови
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

МИКОЛА

ГРУШКО

Кропивницький С. С.
Карбівська Н.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Баранчук Л.І.

УКРАЇНА

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30

 2-34-50, 2-19-66;

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Від 18 серпня 2017 року

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
33 сесія 7 скликання

м. Липовець на 2017 р.

Відповідно до ст. 25- 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у зв’язку з необхідністю коригування видатків міського бюджету,
заслухавши інформацію з даного питання заступника міського голови
Кропивницького С. С. міська рада,
В И РІШ И Л А :
1. Внести зміни до п. 1.2; 1.10; 1.11; 1.22 Основних заходів «Програми
соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2017р.» виклавши їх у
наступній редакції:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Відповідальні за
виконання
3

Обсяг
Термін
фінансув
виконаання,
ння
тис.
грн..
4

Джерело
фінансування

5

6

2693,5

Загальний
фонд

1. Житлово-комунальне господарство
(+177,4)

1.2

Благоустрій міста

Будівництво мереж зовнішнього
1.10 освітлення по вул. І. Франка в м.
Липовець
Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул.Ломоносова в м.
1.11 Липовець

Відшкодування різниці між
розміром ціни (тарифу) на житловокомунальні послуги, що
затверджувалися або
1.22
погоджувалися рішенням органу
місцевого самоврядування, та
розміром економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво

КП
«Комунсервіс»

КП
«Комунсервіс»

ПротяВільний
гом2017 76,826
залишок
року
52,746 Понадпланові
Бюджет
20,76
(+7,5)
розвитку
Бюджет
177,925
Протя- (-191,1)
розвитку
гом 2017
191,1 Понадпланові
року

ПротяВиконавчи
гом 2017
й комітет
року

Виконавчий
комітет

(-198)

Бюджет
розвитку

198

Понадпланові

351,7
(+164,7)

Загальний
фонд

36,8

Понадпланові

142

Протягом
2017року

2. Доповнити
Основні заходи «Програми соціально-економічного
розвитку м. Липовець на 2017 р.» пунктами наступного змісту:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Обсяг
Відповідальні Термін фінансува Джерело
виконаза
ння,
фінансуння
виконання
тис.
вання
грн...
3

4

5

6

47,0

Бюджет
розвитку

1. Житлово-комунальне господарство
Поповнення статутного фонду КП
1.24 «Комунсервіс» Липовецької міської
ради.

Виконав-чий
комітет

Протягом
2016рок
у

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення
інвистицій
(Ревацька Л. М.), а організацію його виконання –
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Кропивницькому С.С.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Зав. фін.-госп. відділом
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

Баранчук Л.І.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

МИКОЛА ГРУШКО

