УКРАЇНА

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

 2-34-50, 2-19-66; E-mail: lipovecmr@yandex.ua

П роект РІШ ЕНН Я
Від 11 жовтня 2017 року

№

35 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:
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.Зменшити обсяг видатків міського бюджету по спеціальному фонду (бюджету
розвитку) в сумі 595477,00 грн. по :
1.1. КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам(установам,організаціям)» в сумі
573195,00 грн.
*по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Ломоносова
м.Липовець» -147668,00 грн.;( КП «Комунсервіс» )
* по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.І.Франка
м.Липовець» - 162893,00 грн.; ( КП «Комунсервіс» )
* по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Щорса
(виготовлення ПКД) м.Липовець» -2134,00грн.; ( КП «Комунсервіс» )
* по об’єкту « Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Пушкіна,
вул.Гончарова, вул.Павлова, вул..Поповича (виготовлення ПКД) м.Липовець –
30000,00грн.; ( КП «Комунсервіс» )
* по об’єкту «Реконструція системи водопостачання в районі розміщення
свердловини "Славна" м.Липовець» -110500,00грн.; (ДП «Липовецьводоканал» )
* по об’єкту «Будівництво мережі каналізації по вул.40-річчя Перемоги ,2,4,5,10,
вул..В.Липківського,30, вул..Шевченка» - 120000,00 грн.;(ДП
«Липовецьводоканал»)
1.2. КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам(установам,організаціям)» в сумі 22282,00 грн.
* по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару вул.Свято-Покровська(виготовлення
ПКД)» -20000,00 грн.;( КП «Комунсервіс» )
* по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару вул.Замкова(виготовлення ПКД)» 2282,00 грн.( КП «Комунсервіс» ) (додаток 3,5)
2. Зменшити дефіцит спеціального фонду в сумі 595477,00 грн. (додаток 2)
3. Зменшити профіцит загального фонду в сумі 595477,00 грн. (додаток 2)

4. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 595477,00 грн.
по :
4.1. КПКВКМБ 0111010 «Дошкільна освіта» в сумі 176313,00 грн.
* 95000,00 грн.-КЕКВ 2111 «Заробітна плата»
* 20414,00 грн.-КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
* 60899,00 грн.- КЕКВ 2240 «Оплата послуг ,крім комунальних» (поточний ремонт
(натяжна стеля зали)ДНЗ №2 «Малятко» )
4.2. 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)» в сумі 46220,00грн. (дотація КП
«Комунсервіс» з міського бюджету на відшкодування різниці в тарифах на вивезення та
захоронення ТПВ за червень 2017 рік).
4.3. КПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі
її створення), міської, селищної, сільської рад » КЕКВ 2240 «Оплата послуг ,крім
комунальних» в сумі 11188,00 грн. (поточний ремонт ганку приміщення Липовецької міської
ради) .
4.4. КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам , організаціям)» в сумі 361756,00
грн. (Поточний ремонт вул.Степова-195511 грн. ,пров.Козаченка-36236 грн,вул..Миру-36383
грн.,вул..Козацька-43433 грн.,вул..Копитка-21110грн.,вул..Л.Українки-29083 грн.) ( КП
«Комунсервіс» ) (додаток 3,5).
5. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету за рахунок
понадпланових надходжень в сумі 123000,00 грн. по коду доходів:
* 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 15108,00,00грн
* 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» у сумі 38131,00 грн.,
* 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» в сумі 69761,00грн (додаток 1)
6. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0111010
«Дошкільна освіта» в сумі 123000,00 грн.
* 100000,00 грн.-КЕКВ 2111 «Заробітна плата»
* 23000,00 грн.-КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
(додаток 3,5)
7. Збільшити обсяг міського бюджету по спеціального фонду за рахунок вільного
залишку на початок року (від продажу земельних ділянок) в сумі 621135,00 грн. і направити
дані кошти на КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам(установам,організаціям)» в
сумі 621135,00 грн.
*по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Ломоносова
м.Липовець» -340000,00 грн.;( КП «Комунсервіс» )
* по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.І.Франка
м.Липовець» - 281135,00 грн.; ( КП «Комунсервіс» )
(додаток 3,5)
8. Внести зміни по видаткам спеціального фонду:
8.1 КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам(установам,організаціям)»
* зменшити видатки по об’єкту «Реконструція системи водопостачання в районі
розміщення свердловини "Славна" м.Липовець» на суму 495000,00 грн.
(ДП «Липовецьводоканал» )
* збільшити видатки по об’єкту «Будівництво мережі каналізації по вул.40-річчя
Перемоги ,2,4,5,10, вул..В.Липківського,30, вул..Шевченка» - 120000,00 грн.;
(ДП «Липовецьводоканал»)
* збільшити видатки по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по
вул.І.Франка м.Липовець» на суму 88865,00 грн.; ( КП «Комунсервіс» )

8.2. КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3210
«Капітальні трансферти підприємствам(установам,організаціям)» :
* збільшити видатки по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару вул.Леніна» сумі
286135,00 грн.
(додаток 3,4,5)
9. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету за рахунок
понадпланових надходжень по коду доходів 33010100 «Кошти від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення ,що перебувають у державній, або
комунальній власності» в сумі 40060,00грн. (додаток 1).
10. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету КПКВКМБ
0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти
підприємствам(установам,організаціям)» ( КП «Комунсервіс» ):
* по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару вул.Леніна» сумі 24865,00 грн.
* по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару вул.Свято-Покровська(виготовлення
ПКД)» -15195,00 грн.( КП «Комунсервіс» ) (додаток 3,4,5).
11. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Баранчук
Л.І.) внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного рішення.
12. 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
Кропивницький С. С.
Карбівська Н.В.
Лебідь А.М.
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Баранчук Л.І.

ГРУШКО

УКРАЇНА

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

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 11 жовтня 2017 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

35 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
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. 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 1.10; 1.11; 1.12; 1.14; 1.18; 1.22; 3.2
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

5

Джерело
фінансування
6

1. Житлово-комунальне господарство
1.4

Поточний ремонт і утримання доріг
по вул. м. Липовець

Капітальний ремонт дорожнього
1.5 покриття по вул. Липківського в м.
Липовець
Капітальний ремонт дорожнього
покриття (тротуару) по вул. Свято1.6
Покровській в м. Липовець
(виготовлення ПКД)

КП
«Комунсервіс»

Протя2341,732
гом 2017
(+361,756)
року

Загальний
фонд

КП
«Комунсервіс»

Протягом 2017 841,0
(+311,0)
року

Бюджет
розвитку

КП
«Комунсервіс

Протягом 2017 15,195
(-4,805)
року

Бюджет
розвитку

Капітальний ремонт дорожнього
покриття (тротуару) по вул.
1.8
Замковій в м. Липовець
(виготовлення ПКД)
Будівництво мереж зовнішнього
1.10 освітлення по вул. І. Франка в м.
Липовець
Будівництво мереж зовнішнього
1.11 освітлення по вул.Ломоносова в м.
Липовець
Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Соборності
1.12
(Щорса) в м. Липовець
(виготовлення ПКД)
Будівництво мереж зовнішнього
освітлення по вул. Пушкіна,
1.14 Павлова, Гончарова , Поповича та
Подільська в м.
Липовець(виготовлення ПКД)
Реконструкція системи
водопостачання м. Липовець
1.18
Вінницької області в районі
розміщення свердловини (Славна)
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

Протя- 17,718
гом 2017 (-2,282)
року

КП
«Комунсервіс»

Протя- 281,135
гом 2017
року
88,865

ПротяВиконавчи
гом 2017
й комітет
року

340,0

Протя- ,
Виконавгом 2017 27,866
(-2,134)
чий комітет
року

Бюджет
розвитку

Вільний
Залишок
Бюджет
розвитку
Вільний
залишок
Бюджет
розвитку

Протя- (-30,0)
Бюджет
Виконавгом 2017
розвитку
чий комітет
року
30,00 Понадпланові

Протя- (-605,5)
Бюджет
Виконавгом 2017
розвитку
чий комітет
року
209,5 Понадпланові

Виконавчий
комітет

434,72

Протя- (+46,22)
гом
2017року

Загальний
фонд

3. Освіта

3.2

Фінансування дошкільних закладів
освіти м. Липовець

721,765 Загальний.
Протя- (+299,313)
Фонд
Виконавгом 2017
Бюджет
чий комітет
13,0
року
розвитку

2. 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
Кропивницькому С.С.

діяльності

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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

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

виконавчих

органів

МИКОЛА ГРУШКО

ради

