П роект РІШ ЕНН Я
Від 20 серпня 2018 року

№4__

48 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 435000,00 грн.
по коду 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» - 35000,00 грн.
по коду 41052300 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів,
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету »
- 400000,00 грн
(додаток 1).

1.2. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 785000 грн.
( в.т.ч. 350000 грн. за рахунок вільного залишку на початок року).
(додаток 2)
1.3. Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 785000 грн.
(додаток 2)
1.4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на суму
785000грн. в т.ч. :
35000,00 грн. по КТПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації) »
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм » (розробка генерального плану м.Липовець»)

300000,00 грн. по КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів »
(Капітальний ремонт фасадів(утеплення стін,горища)будівлі ДНЗ№2
"Малятко" в м.Липовець Вінницької області

450000,00 грн. по КТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам , організаціям»
(«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул..Пирогова в м.Липовець»)
КП «Комунсервіс» (додаток 3,4,5).

1.5. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 30961,00 грн.
за рахунок вільного залишку на початок року в т.ч.:
18730,00 грн. на КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання атеріалів
на ремонт групи ДНЗ №2.

12231 грн. на КТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів »
для придбання будівельних матеріалів на

поточний ремонт Липовецької ЗОШ –І-ІІІ ступенів№2
світильників садово-паркових8 шт.-3880,00грн.
провід СІП68 м.-952,00грн
(додаток 3,5).

1.6. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 300000,00 грн.
по КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної і виробничої
інфраструктури комунальної власності»
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам , організаціям)» по об’єкту
«Будівництво сміттєсортувального комплексу в
м.Липовець Вінницької області» КП»Комунсервіс»
(додаток 3,4,5).

1.7. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 300000,00 грн.
по КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів »
(Капітальний ремонт фасадів(утеплення стін,горища)будівлі ДНЗ№2
"Малятко" в м.Липовець Вінницької області
(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

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

20 серпня 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
48 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 РІШ И Л А :
1. Внести зміни до п.1.6; 1.12; 1.15; 1.24 Основних заходів «Програми
соціально-економічного розвитку м. Липовець на 2018р.» виклавши їх у
наступній редакції:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Відповідальні за
виконання
3

Обсяг
Термін
фінансува Джерело
виконання,
фінансуння
тис.
вання
грн..
4

5

6

1000,0

Бюджет
розвитку
Вільний
залишок

1. Житлово-комунальне господарство
1.12

1.14

1.15

1.24

Капітальний ремонт фасадів
(утеплення стін, горища) будівлі
ДНЗ №2 «Малятко в м. Липовець
Вінницької обл..
Будівництво мереж каналізації по
вул. Героїв Майдану в м. Липовець
Вінницької обл.
Будівництво сміттєсортувального
комплексу в м.Липовець
Вінницької обл..
Будівництво мереж каналізації по
вул. 40-річчя Перемоги 2, 4, 5, 10,
вул. Липківського, 30 та вул.
Шевченка в м. Липовець
Вінницької області.

Виконавчий
комітет

Протягом 2018
року

Виконавчий
комітет
Виконавчий
комітет

Протягом 2018
року
Протягом 2018
року

Виконавчий
комітет

Протягом 2018
року

(+300,0)
(+300,0)

128,113
(-21,887)

Бюджет
розвитку

300,0

Понадплано
ві

25,404

Бюджет
розвитку

(+21,887)

2. Доповнити
Основні заходи «Програми соціально-економічного
розвитку м. Липовець на 2018 р.» пунктом 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

50,0

Бюджет
розвитку

1. Житлово-комунальне господарство
Капітальний ремонт дорожнього
покриття дороги вулиці Пирогова в
1.26 м.Липовець.

Виконавчий комітет

Протягом
2018
року

(+50,0)

400,0

Субвенція

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
В.о.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 … 2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

48 сесія 7 скликання

Про дозвіл комунальному
підприємству «Комунсервіс»
на списання автомобіля
Відповідно до ст.ст. 26, 29,
60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положення про порядок списання майна, яке
належить до комунальної власності територіальної громади м.Липовець,
затвердженого рішенням сесії Липовецької міської ради VII скликання від 19
квітня 2018 року № 43, та розглянувши клопотання комунального підприємства
«Комунсервіс» від 15.11.2017 р. № 464 щодо списання автомобіля ГАЗ-5319,
1990 року випуску, міська рада

вирішила:
1. Надати згоду на списання з балансу КП «Комунсервіс» автомобіля ГАЗ5319, реєстраційний номер АВ 1782 АІ, рік випуску – 1990р., номер шассі
ХТН531900L1312324.
2. Дане майно після проведення процедури списання утилізувати на
металобрухт, а кошти отримані від цього оприбуткувати відповідно до вимог
чинного законодавства (директору КП «Комунсервіс» Бондаренко М.В.).
3. Завідуючій загальним відділом Благій Т.О. забезпечити оприлюднення
даного рішення на офіційному сайті Липовецької міської ради протягом п’яти
робочих днів з моменту його прийняття.
4. 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
Секретар міської ради
В.о.зав. фін.-госп. відділом
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

Лебідь А М.
Баранчук Л.І.
Назаренко О.О.
Кропивницький С.С.

МИКОЛА 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

2018 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№

48 сесія 7 скликання

Про надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення
«вуличного комітету вулиці Вишнева
та частини вулиці Некрасова з
буд. №26 по буд. №38» в місті Липовець
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 3, 8, 9, 13,14 Закону України
«Про органи самоорганізації населення», враховуючи заяву ініціативної групи
про створення органу самоорганізації населення від 22.06.2018 року, протоколу
зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу
самоорганізації населення від 15.06.2018 року з додатком до нього та списком
учасників зборів жителів за місцем проживання, Липовецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити його
назву — «Вуличний комітет вулиць Вишневої та частини вулиці Некрасова з
№26 по №38».
2. Визначити, що орган самоорганізації населення «Вуличний комітет
вулиці Вишневої та частини вулиці Некрасова з №26 по №38» діє в межах
території по вулиці Вишнева та частині вулиці Некрасова з №26 по №38 в місті
Липовець.
3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення
«Вуличний комітет вулиці Вишневої та частини вулиці Некрасова з №26 по
№38» в місті Липовець є: задоволення соціальних, культурних, побутових та
інших потреб населення.
4. Надати органу самоорганізації населення «Вуличний комітет вулиці
Вишневої та частини вулиці Некрасова з №26 по №38» у межах території його
діяльності такі власні повноваження:
4.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.
4.2. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.

5. Орган самоорганізації населення «Вуличний комітет вулиці Вишневої
та частини вулиці Некрасова з №26 по №38» набуває власних повноважень
після його легалізації в порядку, встановленому статтею 13 Закону України
«Про органи самоорганізації населення».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Липовецької міської ради з питань прав людини, законності, депутатської
діяльності та етики (Проскурівський В. Ф.).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

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

Лебідь А.М.
Карбівська Н В.
Бойко О.О.
Кропивницький С.С.

МИКОЛА ГРУШКО

