
ПРОТОКОЛ Л`286_

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

Володимир- Волинської міської ради УП скликання

26.12.2О18р. 16.45 год.

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

Запрошені:
Томашук І.Г., Ліщук І.С.

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

ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАШ/ІСЯ» О.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо порядку денного засідання комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О

.

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІЦП/ІЛИ: затвердити такий порядок денний.

Порядок денний:

1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про міський
бюджет на 2018 рік» ( зміни по субвенціях з державного бюджету).

2. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про міський
бюджет на 2018 рік» ( зміни по субвенціях з місцевих бюджетів)

3. Різне.

1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік» ( зміни по субвенціях з державного
бюджету).

СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка запропонувала розглянути внесення змін до
рішення, а саме прийняти субвенцію з державного бюджету у розмірі 2860,О
тис. грн.. для виплати заробітної плати освітянам. ( пропозиції додаються)
Венгера О.М. А якщо ми цих коштів не використаємо, то субвенція назад
повернеться?



СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував погодити даний
проект рішення виконкому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення виконавчого комітету.
2. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про міський бюджет на 2018 рік» ( зміни по субвенціях з місцевих
бюджетів)
СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка запропонувала розглянути внесення змін до
рішення і прийняти субвенцію на соцекономрозвиток у відповідності до
розпорядження КМУ від О5.12.2О18р. М9934р ( пропозиції додаються). А
також прийняти субвенцію з бюджету Володимир-Волинського району на
навчання дітей в інклюзивно-ресурсному центрі.
Жука Я.І. А ми встигнемо до 28.12.2О18р. освоїти ці кошти?
Венгера О.М. А хто робив розподіл цих коштів по об'єктах?
Жука Я.І. Тут є маніпуляції по встановленню майданчиків.
Венгера О.М. Нам треба контролювати освоєння цих коштів, бо контроль в
рішеннях кладеться нашу профільну комісію.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував погодити даний
проект рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 1 (Венгер О.М.).
ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення виконкому.

2. Різне.
/'

У «Різному» пита р, Ь т ропозицій не надходило.

Голова комісії и Коба С.А.

Секретар Венгер О.М.



Додаток до рішення виконавчого комітету Володимир-Волинської' міської ради

Зміни до міського бюджету

и Пвід 2018 року Ле

м.В0л0димира-Волинського на 2018 рік,м9 Код"
Н Сума Підстава внесення змін або напрямокбюджетної азвап/п „асифдкдддї (грн.) використання1. Зміни по субвенціях з державного бюджету

Доходи загального фондуСубвенція з місцевого бюджету
на виплату державної
соціальноїдопомогина дітей-
сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,

41050700 грошового забезпечення
батькам-вихователям і

прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу

-65000 Розпорядження голови Волинської'ОДА від 19.12.2018
року м9 831

1.1. Видатки загального фондуВиплата державноїсоціальної
допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування, у
дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім'ях,
грошового забезпечення
батькам-вихователям і

прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу

0813230

-65000 Невикористані асигнування

Доходи загального фонду
Субвенція з місцевого бюджету
на надання державної
підтримки особам з

41051200 особливими освітніми
1.2. потребами за рахунок

відповідної субвенції з
державного бюджету

-63700

Розпорядження голови Волинської ОДА від 22.12.2018
року м2 846

Видатки загального фондуНадання загальноїсередньої'
освіти загальноосвітніми
навчальними закладами

0611020 -63700 Невикористані асигнування

Доходи загального фондуСубвенція з місцевого бюджету
на здійснення переданих

41051000 видатків у сфері освіти за
рахунок коштів освітньої
субвенції

+292370О

Розпорядження голови Волинської ОДА від 26.12.2018
року М9849

Видатки загального фонду1,3, Надання загальноїсередньої'
0611020 освіти загальноосвітніми

навчальними закладами
+286000О

На оплату праці з нарахуваннями педагогічним
працівникам ЗНЗ

Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджетурозвитку)
Надання загальної' середньої
освіти загальноосвітніми
навчальними закладами

0611020 +637ОО
На придбання обладнання для оснащення ресурснихкімнат

Керуючий с равами

як 2 і

м у + /і/їоїк* й/ сімкхягят/щ .*1%'ЇОЇЇОЇО.
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Додаток до рішення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради

від " " 2018 року м9

Зміни до міського бюджету м.В0л0димира-Волинського на 2018 рік
Коди

бюджетної
класифікації

Назва
Сума
(ГРН)

Підстава внесення змін або напрямок
використання

1. Зміни по субвенціях з державного бюджету

1.1.

Доходи загального фонду

41034500

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

+962200

Розпорядження КМУ від 05.12.2018 року м9 934-р

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

0611010

Придбання техніки, меблів та
ігрового обладнаннядля
дошкільного навчального
закладу м9 1 "Дзвіночок" за
адреою: вул. Олекси Довбуша,
19, м. Володимир-Волинський,
Волинської області

+388ОО

0611010

Придбання техніки та меблів
для дошкільного навчального
закладу м9 2 “Казка” за
адресою: вул. Ковельська, 161
у м. Володимир-Волинський,
Волинської' області

+698О0

0611010

Капремонт (утеплення та
гідроізоляція даху) КЗ "ДНЗ
(ясла-садок) м9 7
"Волиняночка" по вул. Луцька,
90, м. Володимир-Волинський,
Волинської області

+З25600

0611010

Придбання меблів для
дошкільного навчального
закладу м9 8 “Вишиванка”за
адресою: вул. Ковельська, 144,
м. Володимир-Волинський,
Волинської області

+388ОО

0611020

Придбання техніки та меблів
для загальноосвітньоїшколи
І--ІІІ ступенів м9 1 за адресою:
вул. Степана Бандери, 8 у м.
Володимир-Волинський,
Волинської області

+388ОО

0611020

Придбання техніки для
загальноосвітньоїшколи І-ІІІ
ступенів м9 2 за адресою:
вул. Котляревського, 2,
м. Володимир-Волинський,
Волинськоїобласті

+388ОО

0611020

Придбання техніки для НВК
"ЗОШ і-ІІІ ст. м2 З-ліцей" за
адресою: вул. Ковельська, 111

м. Володимир-Волинський,
Волинсько'і' області

+388ОО

0611020

Придбання техніки для
Володимир-Волинської гімназії
ім. О. Цинкаловського за
адресою: вул. 20 Липня, 21,
м. Володимир-Волинський,
Волинської області

+391О0

Розпорядження КМУ від 05.12.2018 року м9 934-р


