
                                                                   
У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул. Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;    E-mail: lipovecmr@yandex.ua   

Проект РІШЕННЯ  № _ _ _   

Від   05 червня   2018 року                                                45   сесія 7 скликання 

 

Про внесення змін до рішення 39 сесії міської 

ради 7 скликання від 22.12.2017 року № 365 «Про 

затвердження міського бюджету на 2018 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 39 сесії 7 скликання міської ради від 22.12.2017 року № 365  

«Про затвердження міського бюджету на 2018 рік» наступні зміни: 

          

         1.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду  міського бюджету на 20000,00 грн.  

по коду  41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»(згідно Розпорядження Липовецької РДА №161 від 

15.05.18р. «Про внесення змін до районного бюджету на 2018рік»)   

                                                                                                                                                                                          (додаток 1). 

         1.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду  міського бюджету  на 20000,00 грн.  

і направити дані кошти на   КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» 

       КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для поточного ремонту пральні ДНЗ №2. 
                                                                                                                                  (додаток 3,5). 

          

         1.3. Зменшити обсяг видатків загального фонду  міського бюджету  на 15000,00 грн.  

і по  КТПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» 
       КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні  трансферти підприємствам (установам , організаціям)»   

                                                                                                                                  (додаток 3,5). 

        

       1.4. Збільшити обсяг видатків загального фонду  міського бюджету  на 15000,00 грн.  

по  КТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення »       КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  
                                                                                                                                  (додаток 3,5). 

        1.5. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду  міського бюджету на 52000,00 грн.  

по коду  41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»(згідно Розпорядження Липовецької РДА №161 від 

15.05.18р. «Про внесення змін до районного бюджету на 2018рік»)   

                                                                                                                                                                                          (додаток 1). 

        1.6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду  міського бюджету  на 52000,00 

грн.  і направити дані кошти на   КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» 

       КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на капітальний ремонт кухні  ДНЗ №1. 
                                                                                                                                  (додаток 3,4,5). 

  

    1.7. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду  міського бюджету на 297250 грн.         
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         по КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної і виробничої 

інфраструктури комунальної власності»   КЕКВ  3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам , організаціям)»   по об’єкту «Реконструкція очисних споруд системи централізованого водовідведення в 

м.Липовець»                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                   (додаток 3,4,5).                                                                                                                  

 

 1.8. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду  міського бюджету  в сумі 297250 

грн. 

          по  КТПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 

»                                                                   

                        КЕКВ  3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам , організаціям)»                                
                                КП «Комунсервіс» (на придбання трактора колісного УТО-454) 

 (додаток 3,4,5). 

 

1.9. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду  міського бюджету по КТПКВКМБ          

        0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури 

комунальної  

         власності »   за рахунок вільного залишку бюджету розвитку на початок року в сумі  

        10558,00грн.      КЕКВ  3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам , організаціям)»                                
                     КП «Комунсервіс» (для виготовлення ПКД на «Капитальний ремонт(модернізація)мережі                                             

                           вуличного освітлення по вул..В.Липківського, Героїв Майдану в м.Липовець Вінницької області») 
       

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                              МИКОЛА     ГРУШКО 
 

 

 

 

 

Заст. міського голови                             Кропивницький С. С. 

Заст. міського голови                             Карбівська Н.В. 

Секретар міської ради                            Лебідь А.М. 

Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                      Назаренко О.О. 

Виконавець                                              Баранчук Л.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

ЛИПОВЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА 
ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22500, м. Липовець, вул.Василя Липківського, 30      2-34-50, 2-19-66;     E-mail: lypovetsmr@gmail.com 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ  №  
 

 

Від  05 червня  2018 року                                                                 45 сесія  7 скликання 

   

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного розвитку 

м. Липовець на 2018 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  Р І Ш  И  Л  А  : 

1. Внести зміни до п. 1.13; 1.21 Основних заходів «Програми соціально-

економічного розвитку м. Липовець на 2018р.» виклавши їх у наступній редакції: 

 

 

№ 

з/п 
Назва заходів, програм і проектів  

Відпові-

дальні за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансув

ання, 

тис. 

грн..   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

1.13 
Реконструкція очисних споруд 

системи централізованого 

водовідведення в м. Липовець 

Виконав-

чий комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

202.75 

 

297,25 

Бюджет 

розвитку 

Понад- 

Планові 

 

1.21 
Поповнення статутного фонду КП 

«Комунсервіс» Липовецької міської 

ради. 

Виконав-

чий 

комітет 

Протя-

гом 2018 

року 

297,25 

 

202,75 

 

Бюджет 

розвитку 

Вільний 

залишок 

 

2. Доповнити  Основні заходи «Програми соціально-економічного розвитку м. 

Липовець на 2018 р.» пунктами наступного змісту: 
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№ 

з/п 
Назва заходів, програм і проектів  

Відповідальні 

за 

виконання 

 

Термін 

викона-

ння 

 

Обсяг 

фінансува

ння, 

тис. 

грн...   

Джерело 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 

1. Житлово-комунальне господарство 

1.25 

Капітальний ремонт (модернізація) 

мережі вуличного освітлення по 

вул. В.Липківського, Героїв 

Майдану в м.Липовець 

(виготовлення ПКД) 

Виконавчий 

комітет 

Протя-

гом 

2018 

року 

10,558 
Вільний 

залишок 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з  питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету та залучення інвестицій  (Ревацька Л. 

М.), а організацію його виконання – заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Кропивницькому С.С.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                         МИКОЛА  ГРУШКО 

 

 
 

Зав. фін.-госп. відділом                           Баранчук Л.І. 
Зав. відділом правової та  

кадрової роботи                                        Назаренко О.О. 

Виконавець                                               Кропивницький С.С. 

 

 

 


