
ПРОТОКОЛ Л`977_
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир- Волинської міської ради УП скликання

08.1О.2О18р. 14.30 ГОД.

Присутні члени комісії:
Коба С.А., голова комісії, Принда А.П., Венгер О.М., Жук Я.І., Гудим А.Б. -члени комісії

Запрошені:
Матвійчук Я.А., Кулікова Л.В., Томашук І.Г., Ліщук І.С., Вірковський В.П.,
Петрук В.М., Клачук О.Г., Нестерук Л.М.

Порядок денний:

1.Пр0 погодження та надання дозволу на розміщення коштів на
депозитному рахунку.
Інформує: Томашук І.Г.

2. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету «Про внесення
змін до міського бюджету на 2018 рік»
Інформує: Томашук І.Г.

3. Різне.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо порядку денного засідання
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний;

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо обрання секретарем засідання
Принди А.П. з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 1.

1.Пр0 погодження та надання дозволу на розміщення коштів на
депозитному рахунку.
Інформує: Томашук І.Г.



СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка доповіла, що є потреба розмістити кошти
міського бюджету зі спеціального фонду на депозитному рахунку у розмірі
0,83 млн. грн.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: погодити та надати дозвіл На розміщення на депозитному
рахунку кошти міського бюджету у сумі 0,83 млн. грн. зі спеціального
фонду.

2. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету «Про внесення
змін до міського бюджету на 2018 рік»

СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка доповіла по суті проекту рішення.
Жука Я.І. Гроші виділяються реформованій установі чи тій, яка ще
функціонує В складі ТМО? Яка ситуація з реформуванням? Чи планує
лікарня вносити зміни в статут первинки, бо вона, на мою думку, не
відповідає закону?
Жука Я.І. Сенкевичівській школі теж в цій сумі кошти передбачені? Коли
буде це рішення виконавчого комітету?

По першому підрозділу «Зміни по субвенціях з державного бюджету»:
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо погодження першого підрозділу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ:погодити проект рішення.

СЛУХАЛИ: Жука Я.І., який зауважив, шо в разі виявлення незаконності
прийнятого рішення, його голос не братидо уваги.

По другому підрозділу «Зміни по субвенціях з місцевих бюджетів»
СЛУХАЛИ: Жука Я.І. Як популяризується програма «Доступні ліки»? Багато
хто не знає про неї.
Середній рецепт виписано на 52 грн. Ви виписуєте всі ліки, які є в переліку,
чи тільки ті, які є в аптеках?

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо погодження другого підрозділу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» -5.

«ПРОТИ» О
.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення.



По третьому підрозділу «перерозподіл асигнувань в межах загального
обсягу видатків (по власних джерелах загального фонду міського
бюджету)))
СЛУХАЛИ: Жука Я.І. Що кошти передбачались і на дітей з інших ОТГ?

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо погодження третього підрозділу.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О

.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення.

У «Різному» слухали Жука Я.І., який просить надати інформацію про
використання коштів,які були розподілені на сесії і в даний час знаходяться
на депозитному рахунку.

Скільки коштів було використано по ЖЕК на підготовку житлового фонду

до опалювального періоду?

Голова комісії Коба С.А.

Секретар Принда А.П.



4/

' Стоматологічнадопомога0712100
населенню
Багатопрофільна стаціонарна0712010
медична допомога населенню

2. Зміни по субвенціях з місцевих бюджетів
Доходи загального фонду

41053900 Інша субвенція з місцевого Рішення Волинськоїобласної ради від 26.09.2018 рокубюджету М921/13
2-1- Видатки загального фонду

централізовані заходи з На лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет0712144 лікування хворих на цукровий '

та нецукровий діабет
`

Доходи загального фонду
41053900 Інша субвенція з місцевого Рішення Волинської' обласно'і' ради від 26.09.2018 рокубюджету М921/13

Видатки загального фонду2-2- Надання загальної середньої На утриманняВолодимир-Волинськоїспеціалізованої
освіти загальноосвітніми школи-інтернат

0611080 спеціалізованимишколами-
інтернатами з поглибленим
вивченням окремих предметів і

доходи загального фонду
41053900 Інша субвенція з місцевого Рішення Володимир-Волинськоїрайонної ради від

бюджету 20.09.2018 р. М92О/9

Видатки загального фондуПервинна медична допомога На оплату праці з нарахуваннями, медикаментиза
07121 11 населенню, що надається

п
пільговими рецептами, енергоносії

2_3_ центрами первинноі МедИЧНОІ
(медико-санітарноі)допомоги
Надання спеціальної освіти На навчання 3-х учнів у Володимир-Волинській дитячій
школами естетичного музичній школі
виховання (музичними,1011100 художніми, хореографічними,
театральними, хоровими,
мистецькими)

і

.

Доходи загального фонду
41053900 інша субвенція з місцевого Рішення Зимнівськоі' сільської ради від 20.09.2018 р.бюджету М929/2

Видатки загального фондуПервинна медична допомога На оплату праці з нарахуваннями працівникам ФАП сіл
0712111 населенню, що надається Зимнівськоі' ОТГ - 27737грн.,медикаментиза пільговими

центрами первинноїмедично'і' рецептами - 15О0грн.
2_4_ (медико-санітарної)допомоги

0611161 Забезпечення діяльності інших На навчання дітей, які проживаютьна територіїзакладів у сфері освіти Зимнівсько'і' ОТГ в Володимир-ВолинськомуІнклюзивно-
Надання спеціальної освіти На навчання дітей, які проживаютьна території
школами естетичного 3имнівсько'і' ОТГ в Володимир-Волинській дитячій

1011100 виховання (музичними, музичній школі
художніми, хореографічними,
театральними, хоровими,
мистецькими)

3. перерозподіл асигнувань в межах загального обсягу видатків (по власних
джерелах загального фонду міського бюджету)

3.1.
1011100

Надання спеціальної освіти
школами естетичного
виховання (музичними,
художніми, хореографічними,
театральними, хоровими,
мистецькими)

Видатки загального фонду
Асигнування на оплату праці з нарахуваннями в сумі
204164грн. за рахунок коштів міського бюджету
зменшити (на суму доданих з ОТГ) та спрямувати на
оплату поточних ремонтів кабінетів - 1689О4грн., оплату
природного газу - 35260грн.



Додаток до рішення
виконавчого комітету
Володимир-Волинської
міської ради

Левід

Зміни до міського бюджету м.Володимира-Волинського на 2018 рік
м9 Коди

бюшкетноі' Назва Сума Підстава/ ПризначенняП/П класифікації'

1. Зміни по субвенціях з державного бюджету
Доходи загального фонду

Медична субвенція з ПовідомленняУДКС від 28.09.2018 року М963 про зміни
41034200 державного бюджетумісцевому +3648000 до річного розпису асигнувань державного бюджету на

бюджету 2018 рік
1-1- Видатки загального фонду

Первинна медична допомога
населенню, що надається Для фінансування центру первинноїмедично'ї' (медико-0712111
центрами первинно`ї' медично'і' 46648000 санітарної)допомоги у жовтні - грудні 2018 року
(медико-санітарної)допомоги

Доходи загального фонду
Субвенція з місцевогобюджету Розпорядження голови Зарічансько'і' сільської' ради від
на здійснення переданих 04.10.2018 року М984, делеговані повноваження по

41051500 видатків у сфері охорони +288600 медичномуобслуговуваннюнаселення відповідно'і'
здоров'я за рахунок коштів території'

1.2. медично'ї' субвенці'ї'

Видатки загального фонду
Первинна медична допомога

_ п инаселенню, що надається Для фінансування центру первинної МЄДИЧНОІ (медико-0712111 .. .. +288600 - . - -

центрами первинної медичної санітарної)допомоги у ЖОВТНІ - грудні 2018 року
(медико-санітарної)допомоги

Доходи загального фонду
Субвенція з місцевого бюджету Розпорядження голови Оваднівсько'ї' сільської' ради від
на здійснення переданих 04.10.2018 року М9192, делеговані повноваження по

41051500 видатків у сфері охорони +325900 медичномуобслуговуваннюнаселення відповідно'ї'
здоров'я за рахунок коштів території

1.3. медично'ї' субвенції
Видатки загального фонду

Первинна медична допомога
0712111 населенню, що надається +325900 Для фінансування центру первинноїмедичної (медико-

центрами первинно'ї' медичної' санітарної)допомоги у жовтні- грудні 2018 року
(медико-санітарної)допомоги .доходи загального фонду
Субвенція з місцевогобюджету Рішення Волинськоїобласної' ради від 26.09.2018 року
на здійснення переданих М921/13

41051000 видатків у сфері освіти за +1340000
рахунок коштів освітньої
субвенці'ї'

1_4_ Видатки загального фонду
Надання загальної середньої На заробітну плату педагогічних працівників Володимир-
освіти загальноосвітніми Волинської' спеціапізовано'ї' школи-інтернат
спеціалізованими школами-

0611080 інтернатами з поглибленим +1340000
вивченням окремих предметів

і

курсів для поглиблено'і'
підготовки дітей...

Видатки загального фонду (за рахунок медично'ї' субвенції)
Первинна медична допомога Перерозподіл асигнувань на оплату праці з
населенню, що надається нарахуваннями0712111
центрами первинної' медично'ї' 800000

1.5. (медико-санітарної)допомоги


