
ПРОТОКОЛ Л`285_

засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир- Волинської міської ради УІІ скликання

21.12.2018р. 08.30 год.

Присутні члени комісії:
Коба С.А., голова комісії, Принда АП., Савельєв М.Г., Гудим А.Б. - Члени
комісії

Запрошені:
Томашук І.Г., Ліщук І.С., Кулікова Л.В.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо обрання секретарем засідання
Принду А.П. з огляду на складення повноваженьЖуком Я.І.

ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРІ/ПУІАЛИСЯ» О.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік».
2. Різне.

1. Про внесення змін до рішення міської ради «Про міський бюджет на
2018 рік»

СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка запропонувала розглянути внесення змін до
рішення, запланувавши видатки на співфінансування у розмірі 3% на субвенцію
з державного бюджету на соціально-економічний розвиток у відповідності до
розпорядження КМУ від 05.12.2О18р. Л9934р ( пропозиції додаються)
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував підтримати даний
проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.



«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення і рекомендувати винести на розгляд
чергової сесії міської ради для прийняття позитивного рішення.

2. Різне.

У «Різному» питань та пропозицій не надходило.

Голова комісії
02 і

Коба С.А.

Секретар і Принда А.П.



Додаткові пропозиції
до проекту рішення Володимир-Волинськоїміської ради "Про внесення змін до рішення

міської ради від 21.12.2017 року Ле 22/6 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Коди

бюджетної
класифікації

Сума ПЇДСТЗВЗ ВНЄСЄННЯЗМЇН

Назва
ВСЬОГО в т.ч. по КЕКВ

або напрямок
ВИКОрИСТЗННЯ

1.1.

Доходи загального фонду
1. Зміни по субвендіях з державного бюджету

41034500

Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо
соціально-економічного
розвитку окремих територій

М9831
-5291100

Розпорядження голови ОДА від 19.12.2018 року

Видатки загального фонду
0813043 Наданнядопомоги при

народженні дитини -2071100 КЕКВ 2730

0813044
Надання допомоги на дітей,
над якими встановлено опіку чи
піклування

-240000 КЕКВ 2730

0813046 Наданнятимчасовоїдержавної
допомоги дітям -780000 КЕКВ 2730

Невикористані асигнування

0813047
Надання державноїсоціальної
допомоги малозабезпеченим
сім'ям

-2200000 квкв 2730

1.2.

дОХОДИ загального ФОНДУ

41050400

Субвенція з місцевого бюджету
на виплату грошової
компенсації за належні для
отримання жипі приміщення
для сімей загиблих осіб,
визначених абзацами 5 - 8
пункту 1 статті 10 Закону
Укра`іни "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту", для осіб з інвалідністю
І

-
ІІ групи, яка настала

внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання,
одержанихпід час
безпосередньоїучасті в
антитерористичній операції,
забезпечення ії проведення,
визначених пунктами 11 - 14

частини другої статті 7 Закону
України "Про статусветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з

+2774071

І
державногобюджету

Розпорядження Волинської ОДА від 19.12.2018р. М983З

Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)

0813221
Грошова компенсація за

приміщення для сімей загиблих
належні для отримання жипі +2774071 КЕКВ 3240 РозпорядженняВолинської ОДА

від 19.12.2018 року М9833

1.3.

на ЖКП)
Видатки загального фонду (за рахунок субвенції на надання пільг та субсидій населенню

0813011

Надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства

+1667280 КЕКВ 2730

Лист начальника УСЗН,
збільшення асигнувань на
відшкодування пільг на ЖКП за
рахунок невикористаних

0813012
Надання субсидій населенню
для відшкодування витрат на
оплату ЖКП

-1667280 КЕКВ 2730
асигнувань на відшкодування
субсидій населенню (фактичні
нарахування)

2.1.

41053900
Інша субвенція з місцевого
бюджету +6812

2. Зміни по субвендіях з інших місдевих бюджетів
Доходи загального фонду

Розпорядження голови Володимир-Волинсько'і РДА від
17.12.2018 р. Мэ458

Видатки загального фонду

0712111
Первинна медична допомога
населенню,що надається
ЦПМСД

КЕКВ 2282
+6812

На заробітну плату з
нарахуваннями працівникам
ФАП сіл Хобултівської сільради


