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

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

Проект РІШЕННЯ

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

Від 06 грудня 2017 року
Про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради 7
скликання від 19.12.2016 року № 194 «Про
затвердження міського бюджету на 2017 рік»,та
затвердження звіту за 9 місяців 2017р.

37 сесія 7 скликання

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. Збільшити обсяг доходів міського бюджету загального фонду по коду
18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами,
які є власниками об`єктів нежитлової нерухомост» на суму 367973,00грн
(додаток 1)
1.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на суму 367973,00
грн. і направити дані кошти за наступним напрямком:
10800,00грн. КПКВКМБ 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»
(матеріальна допомога жителям міста в зв’язку складним матеріальним становищем та на лікування)

13858,00 грн. КПКВКМБ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам , організаціям)»
(ремонт автомобіля JAC-9600,00грн.,придбання відбійника «Боллард» та з/б стовпів для встновлення вуличних
знаків.)

45000,00 грн. КПКВКМБ 0116140 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житловокомунальні 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)»
(дотація КП «Комунсервіс» з міського бюджету на відшкодування різниці в тарифах на вивезення та
захоронення ТПВ)

298315,00 грн. КПКВКМБ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам , організаціям)»
(додаток 2,4).

1.3. Внести зміни до річного розпису видатків спеціального фонду по :

КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території»
* зменшити видатки по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам
(установам,організаціям)»

на 40160,00 грн. ( об’єкт «Будівництво мережі каналізації по вул.40-річчя Перемоги,2,4, 5,10,
вул..В.Липківського, 30, вул..Шевченка» ) (ДП «Липовецьводоканал»)

на 370000,00 грн. ( об’єкт «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.І.Франка
м.Липовець»)
(КП «Комунсервіс»)

на 340000,00 грн. ( об’єкт «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Ломоносова
м.Липовець»)
(КП «Комунсервіс»)
* збільшити видатки по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво(придбання)інших обєктів
(установам,організаціям)»

на 370000,00 грн. ( об’єкт «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.І.Франка
м.Липовець»)
(КП «Комунсервіс»)
на 340000,00 грн. ( об’єкт «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Ломоносова
м.Липовець»)
(КП «Комунсервіс»)
КПКВКМБ 0117470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
* збільшити видатки по
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам , організаціям)»
на 40160,00 грн.( для каскадної покрівлі бесідки по вул.В.Липківського-28960,00грн;для придбання
комп’ютера-11200,00) ,

(додаток 2,3,4).

1.4. Зменшити доходи спеціального фонду по коду 41035000 «Інша субвененція» на
400000,00грн.
1.5. Зменшити видатки спеціального фонду по
КПКВКМБ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»
КЕКВ 3121 «Капітальне будівництво(придбання) житла» на
400000,00грн.
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

Кропивницький С. С.
Карбівська Н.В.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
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 06 грудня 2017 року
Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
м. Липовець на 2017 р.

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
37 сесія 7 скликання

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; 1.4; 1.19; 1.22; 5.1 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

2899,501

Загальний
фонд
Вільний
залишок
Понадпланові
Бюджет
розвитку

1. Житлово-комунальне господарство
(+13,858)

1.2

Благоустрій міста

КП
«Комунсервіс»

Протя- 162,972
гом2017
52,746
року
114,74

(+40,16)

1.4

Поточний ремонт і утримання доріг
по вул. м. Липовець

Будівництво мереж каналізації по
вул. 40-річчя Перемоги 2, 4, 5, 10,
1.19
вул. Липківського, 30 та вул.
Шевченка в м. Липовець

КП
«Комунсервіс»

Протя3100,047
гом 2017
(+298,315)
року

Виконавчий
комітет

Протягом 2017
року

79,84
(-40,16)

Загальний
фонд
Бюджет
розвитку

Вінницької області.
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

Виконавчий
комітет

655,72
Протягом
2017року

(+45,0)

Загальний
фонд

5.Соціальна підтримка незахищених жителів міста
5.1

Виконавчий
комітет

Надання матеріальної допомоги та
допомоги на поховання

Протягом 2017
року

155,8
(+10,8)

Загал.
Фонд

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 – заступникам
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Кропивницькому С.С. та Карбівській Н.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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

МИКОЛА ГРУШКО

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

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

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

Проект РІШЕННЯ
Від 06 грудня 2017 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
37 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 36 сесії
Липовецької міської ради 7 скликання
№ 343 «Про утворення комунального
підприємства «Липовецьводоканал»
Липовецької міської ради

Керуючись підпунктом 30 пункту 1 статті 26, частиною 1 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Пункт 3.1 Статуту комунального підприємства «Липовецьводоканал»
Липовецької міської ради Вінницької області викласти у новій редакції:
«Підприємство створене з метою забезпечення фізичних та юридичних осіб,
розташованих на території м. Липовець та населених пунктів Липовецького
району, послугами централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення, а також з метою забезпечення належного функціонування та
технічного стану об’єктів водопроводу та каналізації та водопровідноканалізаційних мереж, які перебувають на балансі Підприємства».
2.Уповноважити Петрівського Сергія Романовича (інформація з
обмеженим доступом) провести всі необхідні дії щодо реєстрації змін до
Статуту комунального підприємства «Липовецьводоканал» Липовецької
міської ради Вінницької області.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення
інвестицій
(Ревацька Л. М.), а організацію його виконання доручити
заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Кропивницькому С.С.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

МИКОЛА ГРУШКО

