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 липня 2019 року

№

59 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7
скликання від 18.12.2018 року №522 «Про затвердження
міського бюджету на 2019 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пунктів 7,8 статті 23, статті 78 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.Затвердити розпорядження міського голови прийняті у міжсесійний період від 14.06.2019 року
№ 73-р: (додаток 2,3,4,5,6):
1.1 Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету )
- зменшити видатки по КТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» КЕКВ 2730 – 11000,00
- збільшити видатки по КТПКВКМБ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 –
11000,00
1.2 Зменшити обсяг міського бюджету по загальному фонду :
- зменшити видатки по КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 – 20000,00
- зменшити видатки по КТПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 –
261400,00

1.3. Збільшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 281400,00 грн., напрямком
якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет
розвитку)(додаток 2)
1.4.Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 281400,00 грн., (додаток 2).
1.5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 281400,00 грн. і направити
дані кошти (додатки 3,5,6) :
- по КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 – 20000,00;
- по КТПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)» КЕКВ 2281 – 261400,00.

2. На реалізацію обласного конкурсу проекту «Благоустрій паркової зони та створення зони
відпочинку для дітей з обмеженими можливостями «Вільний простір» з більшити обсяг доходів
спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 121713,85,00грн., код доходів 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» і направити дані кошти по КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» КЕКВ 3110 – 121713,85 (додаток 1,3,4,5,6)
3. Внести зміни до річного розпису видатків загального фонду міського бюджету (додаток 3,4,6):

3.1 Зменшити видатки:
- по КТПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ
2730 – 20000,00

-

по одержувачу КП «Комунсервіс»

КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених

пунктів» КЕКВ 2610 – 115000,00

по одержувачу КП «Липовецьводоканал» КТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 – 61490,00
- по одержувачу КП «Комунсервіс» КТПКВКМБ 0116071 «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 – 50000,00
3.2 Збільшити видатки:
- по КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 – 49650,00; КЕКВ
2240 – 146840,00 на реалізацію обласного конкурсу проекту «Благоустрій паркової зони та
створення зони відпочинку для дітей з обмеженими можливостями «Вільний простір»
- по одержувачу КП «Липовецьводоканал» КТПКВКМБ 0116071 «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 – 50000,00
4. Збільшити обсяг міського бюджету по спеціальному фонду (бюджет розвитку) за рахунок
вільного залишку на початок року в сумі 23500,00 грн. (додаток 1,2,4,5) і направити дані кошти по:
по КТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 3110 - 23500,00 для придбання обладнання довгострокового
користування (кондиціонери).

5. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 598800,00грн., код
доходів 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та
майна, що перебуває в комунальній власності» (додаток 1)
6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 598800,00 грн. і
направити дані кошти (додатки 3,5,6) :
- по КТПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 – 91960,00 для придбання в ДНЗ
№1 котел -55000,00 та хімзахист – 17100,00; в ДНЗ №2 насоса – 19860,00).

- по КТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 3110
- 7000,00 для придбання обладнання
довгострокового користування (кондиціонери).
- по одержувачу КП «Комунсервіс» КТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених
пунктів» КЕКВ 3210 – 48000,00 придбання зупинки.

- по одержувачу КП «Липовецьводоканал» КТПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів
соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» КЕКВ 3210 - 11712,00 по
об’єкту «Будівництво мереж каналізації по вул.. 40-річчя Перемоги, 2,4,5,10 вул.Шевченка,
В.Липківського, 30 в м. Липовець (технічний нагляд)

- по КТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» одержувач КП «Комунсервіс» Липовецької
міської ради Вінницької області КЕКВ 3210 – 440128,00

7.Зменшити обсяг міського бюджету по спеціального фонду (бюджет розвитку) напрямком
використання якого було визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку :по КТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3210 в сумі 440128,00 грн. (додаток
3,5,6)
8. Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 440128,00 грн., (додаток 2)
9. Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 440128,00 грн., (додаток 2).
10. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету у сумі 440128,00 грн. і
направити дані кошти (додатки 3,5,6):

- по одержувачу КП «Липовецьводоканал» КТПКВКМБ 0116071 «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 – 440128,00
11. Відповідно до пункту 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 даного рішення внести зміни у додатки
1,2,3,4,5,6 рішення
51 сесії міської ради 7 скликання від
18.12.2018 року
№ 522 «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік» згідно з додатками 1,2,3,4,5,6 даного
рішення.
12. Фінансово-господарському відділу виконавчого комітету міської ради ( Дзіпетрук І.В.)
внести зміни до бюджетного розпису міської ради згідно з пунктами даного рішення.
13. 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
Секретар міської ради
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Завідувач фінансовогосподарського відділу

МИКОЛА

ГРУШКО

Кропивницький С. С.
Лебідь А.М.
Назаренко О.О.
Дзіпетрук І.В.

УКРАЇНА

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

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

проект РІШЕННЯ
Від

09 липня 2019 року

E-mail: lypovetsmr@gmail.com

№
59 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
м. Липовець на 2019р.

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; 3.2. основних заходів «Програми соціальноекономічного розвитку м. Липовець на 2019 р.» виклавши їх у наступній редакції:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Обсяг
Термін
Відповідальні за викона фінансу Джерело
вання, фінансувиконання
-ння
тис.
вання
грн..
3

4

5

6

1. Житлово-комунальне господарство

1.2

КП «Комунсервіс»

Благоустрій міста

4214,356 Загальний
Протя- (-115,0)
фонд
гом2019
Бюджет
+48,0 розвитку
року

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

Виконавчий
комітет

Протягом
580,0 Загальний
2019рок (+280,0)
Фонд
у

Забезпечення функціонування
1.11 водопровідно-каналізаційного
господарства

Виконавчий
комітет

Протягом
2019
року

Загальний
фонд
(+98,51)
11,376 Бюджет
розвитку
298,51

3. Освіта

3.2

Фінансування дошкільних закладів
освіти м. Липовець

Виконавчий
комітет

ПротяЗагальний.
гом 2019 516,84
(+91,96)
Фонд
року

2. Доповнити Основні заходи «Програми соціально-економічного розвитку м.
Липовець на 2019 р.» пунктами наступного змісту:

№
з/п

Назва заходів, програм і проектів

1

2

Обсяг
Термін
фінансув
Джерело
Відповідальні виконаання, фінансуза виконання
ння
тис.
вання
грн..
3

4

5

6

Виконавчий
комітет

Протягом
2019
року

11,72

Бюджет
розвитку

7. Різне
Будівництво мереж каналізації по
вул. 40-річчя Перемоги 2, 4, 5, 10,
вул. Липківського, 30 та вул.
1.24
Шевченка в м. Липовець
Вінницької області (тех. нагляд).

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 – заступникам міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Кропивницькому С.С. та Фоміній О.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Зав. фін.-госп. відділом
Зав. відділом правової та
кадрової роботи
Виконавець

Дзіпетрук І.В.
Назаренко О.О.
Кропивницький С. С.

МИКОЛА ГРУШКО

