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

Володимир- Волинської міської ради УП скликання

04.07.2019 р. 1430 год.

Присутні члени комісії:
Коба С.А. - голова комісії, Савельєв М.Г., Принда А.П. ( зі спізненням)
Гудим А.Б., Венгер О.М. - члени комісії
Запрошені:
Шибирин Т.В., Кулікова Л.В., Ліщук І.С., Луцюк О.П., Матвійчук Я.А.,
Субицька О.М., Свідерський О.М., Ващук Т.П., Петрук В.М.

,

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо обрання секретарем засідання Гудима А.Б. з
огляду на складення повноважень Жуком Я.І.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4 .

«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Гудима А.Б.

На засідання комісії прибув депутат Принда А.П.

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

1. Контроль за виконанням рішення міської ради від 21.12.2017 року М922/6 «Про міський
бюджет на 2018 рік» по галузі культури у 2018 році.
Інформує: Віслобоков Р.Ю.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 рокуМеЗО/ІО «Про міський
бюджет на 2019 рік»
Інформує:Шибирин Т.В.

]. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.03.2018р. Мт 24/33 “Про затвердження
Програми забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020 роки”
Інформує: Смикалюк О.П.

2. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку
міста на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 року М.» 22/5
Інформує: Субицька О.М., Атаманчук В.А.

3. Про внесення змін до міської цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа на 2017-2021 роки
Інформує: Сидорук Л.М.



4. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017р. М.» 21/11“Про Програму
соціального захисту населення міста на 2018-2020 роки”
Інформує: Смикалюк О.П.

5. Про затвердження міської Програми сприяння збереженню і покращенню технічного стану
житлового фонду міста та його безпечній експлуатації до 2023 року
Інформує:Фіщук В.С.

6. Про затвердження програми виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
«ДУХОВНІСТЬ» на 2019-2021 роки
Інформує: Венгер О.М.

7. Про розгляд звернення відносно надання пільги щодосплати земельного податку
Інформує:Шибирин Т.В.

8. Про дозвіл на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
Інформує: Процька Л.С.

9. Про затвердження переліку об*єктів комунальної власності, які підлягають продажу у
2019 році
Інформує:Процька Л.С.

10.Про затвердження умов та стартової ціни об”єкта малої приватизації міської комунальної
власності
Інформує:Процька Л.С.

1 І.Про затвердження вартості, стартової ціни та продаж у власність земельних
ділянок несільськогосподарського призначення
Інформує:Процька Л.С.

12.Про тимчасову заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та
слабоалкогольних напоїв, вин столових на час проведення фестивалю «Княжий»
Інформує: Субицька О.М.

13.Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства «Володимир-
Волинський центр первинної медичної допомоги»
Інформує: Ващук Т.П.

14.Про припинення діяльності комунального закладу охорони здоров”я Володимир-
Волинського ТМО шляхом його ліквідації
Інформує: Клачук О.Г.

15.Про затвердження розпоряджень міського голови, виданих у міжсесійний період
Інформує:Ліщук І.С.

16.Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства “Володимир-
Волинськтеплоенерго” Володимир-Волинської міської ради на 2019 - 2020 роки
Інформує:Фіщук В.С.

17.Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств,
установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Володимира - Волинського
Інформує: Смикалюк О.П.

18.Про внесення змін до статуту Володимир-Волинського фонду підтримки підприємництва
«Бізнес-Центр»
Інформує: Субицька О.М.

19.Про призначення та виплату стипендій Володимир-Волинської міської ради
для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира»
Інформує:Петрук В.М.



20.Про створення тимчасової контрольної комісії Володимир -Волинської міської ради з
питань контролю за ефективністю використання коштів в закладах освіти м. Володимир-
Волинського
Інформує:Жук Я.І.

21.Про план роботи міської ради на І] півріччя 2019 року.
Інформує:Ліщук І.С.

22.Різне.

]. Контроль за виконанням рішення Міської ради від 21.12.2017 року
М922/6 «Про міський бюджет на 2018 рік» по галузі культури у 2018
роць
СЛУХАЛИ: Віслобокова Р.Ю., який проінформував присутніх про
використання бюджетних коштів в установах культури у 2018 році.
Савельєв М.Г. Скільки % товару установи культури купують через
систему «Прозоро»?
Коба С.А. Чому тривалий час не освоюються виділені кошти для
історичного музею?
Венгер О.М. Як ви освоїли коти по музею, виділені з обласного
бюджету?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: інформацію Віслобокова Р.Ю. взяти до відома.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року
М930/10 «Про Міський бюджет на 2019 рік»
Розділ 1. Зміни по субвенціях з державного бюджету.
СЛУХАЛИ:Шибирин Т.В., яка доповіла по суті питання.
Савельєв М.Г. Невідомо, якою буде зима. Не розумію, навіщо
повертати кошти на оплату субсидій?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції по розділу 1 та рекомендувати на
розгляд міської ради з позитивним висновком.

Розділ 2. Зміни по інших субвенціях з місцевих бюджетів.
СЛУХАЛИ:Шибирин Т.В., яка доповіла по суті питання.
Венгер О.М. А коли первинка і вторинна медицина буде забезпечена
інформаційними системами на 100% від потреби?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції по розділу 2 та рекомендувати на
розгляд міської ради з позитивним висновком.



Розділ 3. Зміни по власних джерелах міського бюджету (використання
коштів від перевиконання доходів).
СЛУХАЛИ:Шибирин Т.В., яка доповіла по суті питання.
Кобу С.А. На День депутата ми бачили, що треба переробити
виконаний ремонт у ЗОШ МБ. Дирекція закладу заявила про таке
клопотання підряднику?
Чи є ще такі ГО, яким виділяються кошти на оплату компослуг?
Якому виданню передбачені кошти для висвітлення діяльності міської
ради в ЗМІ?
Чому повернули виділені в минулому році 300 тис. грн. для капремонту
казарм 14-ої ОМБр?
На мою Думку, доцільніше зробити ремонт архіву в ЦНАП, а не в
управлінні соцзахисту.
Яку продукцію було обрано для очисних споруд - вітчизняного
виробництва чи імпортного? Скільки ресурсів і коштів водоканал на
цьому зекономить?
Венгера О.М. Вважаю, що 1,5 млн. грн. для придбання повітродувок -
це не найнагальніша потреба на сьогодні.
Коба С.А. Треба ці видатки закласти в тариф, тоді для підприємства
витрата цих коштів не буде такою «болісною».
Матвійчука Я.А., який запропонував підтримати виділення коштів на
співфінансування капремонту вул. Федорівської спільно із
Зарічанською ОТГ.
Мамалигу С.О., який запропонував зняти кошти з підсилення будинку
по вул. І.Франка, 4 і поточного ремонту доріг на ремонт мереж
теплопостачання.
Венгера О.М. Як проходить конкурс по розподілу путівок для
оздоровлення?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції по розділу 3 та рекомендувати на
розгляд міської ради з позитивним висновком.

Розділ 4. Зміни по власних джерелах міського бюджету.
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції по розділу 4 та рекомендувати на
розгляд міської ради з позитивним висновком.

Розділ 5. Перерозподіл асигнувань в межах загального обсягу видатків.
СЛУХАЛИ:Шибирин Т.В., яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О .



«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції по розділу 5 та рекомендувати на
розгляд міської ради з позитивним висновком.

Розділ 6. Внесення змін у назву обєкта бюджету розвитку.
СЛУХАЛИ: ЦІибирин Т.В., яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції по розділу 6 та рекомендувати на
розгляд міської ради з позитивним висновком.

. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і
соціального розвитку міста на 2018-2019 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 21.12.2017 року М 22/5
СЛУХАЛИ: Субицьку О.М., Козака, в.о. командира ОМБр, які
доповіли по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розглядміської ради з позитивним висновком.

. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.03.2018р. М.)
24/33 “Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень
суду на 2018-2020 роки”
СЛУХАЛИ: Смикалюка О.П., який доповів по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ - 1

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розглядміської ради з позитивним висновком.

. Про внесення змін
до міської цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування іосіб з їх числа на
2017-2021 роки
СЛУХАЛИ:Матіюк О.М., яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розглядміської ради з позитивним висновком.



. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017р. М.)
21/11 “Про Програму соціального захисту населення міста на 2018-
2020 роки”
СЛУХАЛИ: Смикалюка О.П., який доповів по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

. Про затвердження міської Програми сприяння збереженню і

покращенню технічного стану житлового фонду міста та його
безпечній експлуатації до 2023 року
СЛУХАЛИ:Мамалигу С.О., який доповів по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

. Про затвердження програми виконавчого комітету Володимир-
Волинської міської ради «ДУХОВНІСТЬ» на 2019-2021 роки
СЛУХАЛИ: Венгера О.М., який зняв з розгляду даний проект рішення.

. Про розгляд звернення відносно надання пільги щодо сплати
земельного податку
СЛУХАЛИ:Шибирин Т.В. , яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

10.Про дозвіл на продаж земельної ділянки несільськогосподарського
призначення.
СЛУХАЛИ: Процьку Л.С. , яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.



11. Про затвердження переліку об*єктів комунальної власності, які
підлягають продажу у 2019 році
СЛУХАЛИ: Процьку Л.С. , яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРРПИАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

12.Про затвердження умов та стартової ціни об”єкта малої приватизації
міської комунальної власності
СЛУХАЛИ: Процьку Л.С., яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

13. Про затвердження вартості, стартової ціни та продаж у власність
земельних ділянок несільськогосподарського призначення
СЛУХАЛИ: Процьку Л.С., яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

14.Про тимчасову заборону продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на час
проведення фестивалю «Княжий»

,

СЛУХАЛИ: Субицьку О.М., яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 3.
«ПРОТИ» 1.

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАШЧІ: 1

ВИРІШИЛИ : не підтримати проект рішення.

15.Про внесення змін до фінансового плану комунального
підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної
допомоги»
СЛУХАЛИ: Ващук Т.П. , яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.



«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

16. Про припинення діяльності комунального закладу охорони
здоров,я Володимир-Волинського ТМО шляхом його ліквідації
СЛУХАЛИ: Клачука О.Г., який доповів по суті питання.
Венгера О.М. У п. 6.5 згадуються дебітори. А що є дебіторська
заборгованість?
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРРПУІАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

17.Про затвердження розпоряджень міського голови, виданих у
міжсесійний період
СЛУХАЛИ:Ліщук І.С. , яка доповіла по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

18.Про погодження інвестиційної програми комунального
підприємства “Володимир-Волинськтеплоенерго” Володимир-
Волинської Міської ради на 2019 - 2020 роки '-

СЛУХАЛИ:Мамалигу С.О., Кобу С.А., які доповіли по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ ].
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

19.Про Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників
підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Володимира - Волинського
СЛУХАЛИ: Смикалюка О.П. , який доповів по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» З.
«ПРОТИ» О .

«УТРИМАЛИСЯ» І.
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ 1.

ВИРІШИЛИ: не підтримати проект рішення.



20.Про внесення змін до статуту Володимир-Волинського
фонду підтримки підприємництва «Бізнес-Центр»
СЛУХАЛИ: Субицьку О.М., яка доповіла по суті питання.
Принду А.П. Відповідно до чинного законодавства в статуті організації
можна не вказувати адресу. Вивчіть це питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

21. Про призначення та виплату стипендій Володимир-Волинської міської
ради для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира»
СЛУХАЛИ: Петрука В.М., який доповів по суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.

22.Про створення тимчасової контрольної комісії Володимир -Волинської
міської ради з питань контролю за ефективністю використання коштів
в закладах освіти м. Володимир-Волинського
СЛУХАЛИ: Венгера О.М. Сьогодні ми слухали інформацію
начальника відділу культури і туризму Віслобокова Р.Ю. Але це не є
контроль за рішеннями. Тому вважаю цей проект рішення доцільним.ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 3.
«ПРОТИ» 2.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: не підтримати проект рішення.

23.Про план роботи міської ради на П півріччя 2019 року.
СЛУХАЛИ: Кобу С.А., який запропонував включити в план роботи
питання про вивчення фнансового стану комунальних підприємств;
перспективи роботи КП «Роксолана» та звіт про роботу фвнансового
управління.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати проект рішення та рекомендувати на розгляд
міської ради з позитивним висновком.



СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував повернутись
до розгляду питання про внесення змін до бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду питання.

СЛУХАЛИ: Мамалигу С.О., який запропонував виділити кошти в сумі 107
тис. грн. на ремонт мереж теплопостачання за рахунок поточного ремонту
Доріг ( 47 тис. грн.) та підсилення будинку по вул. Івана Франка, 4 ( 60 тис.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ 1.

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію вцілому і включити до проекту
рішення для розгляду міської ради з позитивним висновком.

24.Різне.
СЛУХАЛИ: директора КП «Роксолана» Луцюк О.П., яка доповіла про
незадовільний фінансовий стан очолюваного нею підприємства і

запропонувала три шляхи розв,язання проблеми: продати комунальне
приміщення і ліквідувати КП; приєднати КП до іншого аналогічного
підприємства; працювати з орендарями по ремонту приміщення.
ВИРІШИЛИ: розглянути дане питання на інших постійних
депутатських комісіях та винести його розгляд на чергову сесію міської
ради.

Голова комісії
,,

Коба С.А.

Секретар ,(шг/ - Гудим А.Б.



ПропозицП
до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради "Про внесення змін до рішення

міської ради від 21.12.2018 року М.) 30/10 "Про міський бюджет на 2019 рік"

М
п/п КПКВ Назва

Сума

ВСЬОГО в т.ч. по КЕКВ

Підстава внесення
змін або напрямок
використання

1. Зміни по субвенціях з державного бюджету
Доходи загального фонду

41050100

1.1.

Субвенція з місцевого
бюджету на надання пільг
та житлових субсидій
населенню на оплату
електроенергії, природного
газу, послуг тепло-,
водопостачання і

водовідведення, квартирної
плати.... за рахунок
відповідної субвенції з
державного бюджету

-16888500

року М9341
Розпорядження голови Волинської ОДА від 18.06.2019

Видатки загального фонду

0813011

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

-і8885оо КЕКВ 2730

0813012

Надання субсидій
населенню для
відшкодування витрат на
ОППЗТУ ЖИТЛОВО-

комунальних послуг

і-14оооЬоо КЕКВ 2730

Лист начальника УСЗН

Доходи загального фонду

41050400

1.2.

Субвенція з місцевого
бюджету на виплату
грошової компенсаціїза
належні для отримання
жилі приміщення для сімей
загиблихосіб, визначених
абзацами 5 - 8 пункту 1

статгі 10 ЗаконуУкраїни
"Про статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту", для
осіб з інвалідністю І - ІІ

групи, яка настала
внаслідок поранення,
контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних
під час безпосередньої
участі в АТО, забезпечення
її проведення, визначених
пунктами 11 - 14 частини
другої статгі 7 Закону
України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які

потребуютьполіпшення
житлових умов за рахунок
відповідної субвенції з
державного бюджету

+670529

Розпорядження Волинської ОДА від 26.06.2019р. М9358



Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку)Грошова компенсація за
належні для отримання Розпорядження Волинської0813221 жилі приміщення для сімей +670529 КЕКВ 3240

ОДА від 26.06.2019 року М9358загиблих осіб,
2. Зміни по інших субвенціях з місцевих бюджетів

Доходи загального фонду
Інша субвенція з місцевого Рішення Оваднівської отг від 25.06.2019 року М941-41053900 бюджету +37498 19/3

Видатки загального фонду
Забезпечення діяльності На надання освітніх послуг, що21. інклюзивно-ресурсних КЕКВ 2111 -20492грн., надаються ІРЦ дітям 3

0611170 центр'в -26502 квкв 2120 -4508грн., ОСОбПИВИМИ потребам;.“
КЕКВ 2210 -1502грн. проживаютьна території-

Овадншськон отг (ВІДСУТНІСТЬ
фактичних видатків)Багатопрофільна на придбання медичних0712010 стаціонарна медична +64000 КЕКВ 2282 інформаційнихсистем (МІС)допомога

3. Зміни по власних джерелах міського бюджету (використання коштів від
перевиконаннядоходів)

Перевиконання доходів станом на 01.07.2019 року -11195694 грн.
Звіт УДКС

| 1

Всього +1 1'1 95600
з них на:

Видатки загального фонду -
+2'8521667всього,

в тому числі:
Надання дошкільноїосвіти Лист та бюджетний запит

начальника управпіння освпи,0611010 +59ОО КЕКВ 2210 молоді та спорту, придбання
газонокосаркидля ЗДО М98

Надання загальної Лист та бюджетний запитсередньої освіти начальника управління освіти,0611020 загальноосвітніми +295526 КЕКВ 2210 молоді та спорту, придбаннянавчальними закладами кухонного обладнання для'

ЗОШ М95
Проведення навчально- Лист та бюджетний запиттренувальних зборів і

начальника управління освіти,змагань з олімпійських молоді та спорту, зверненнявидів спорту депутата МІСЬКОІ ради0615011 +50000 КЕКВ 2282
Вірковського В.П., для
забезпечення участі команди
"Ладомир" в чемпіонаті України
з футболуБагатопрофільна Лист та бюджетні запитистаціонарна медична головного лікаря ТМО. надопомога поточний ремонт хірургічного
відділення - 127343грн.,0712010 +390543 КЕКВ 2282 придбання енергозберігаючих
вікон - 199000грн.,

придбання матеріалів для
ремонту системи опалення -

64200грн.
Надання спеціалізованої Лист та бюджетний запитосвіти школами начальника відділу культури і1011100 естетичного виховання +189342 КЕКВ 2240 туризму, для поточного

ремонту системи опалення у
дитячій художній школі



Інші заходи у сфері
соціального захисту і

соціального забезпечення

Лист та бюджетні запити
начальника управління
соціального захисту
населення, для придбання 15
путівок на санаторно-курортне

0813242 +164562 КЕКВ 2730 лікування осіб з інвалідністю -

109500грн.,
на психологічну реабілітацію
учасників АТО/ООС (для
придбання 5 путівок) -
55062грн.

Компенсаційні виплати на Лист та бюджетний запит
пільговий проїзд начальника управління

0813033 автомобільним +179154 КЕКВ 2610 соціального захисту
.

транспортом окремим населення, додатковл
категоріям громадян асигнуванняу зв'язку зі

,.
збільшенням вартості проїз

Надання фінансової Лист та бюджетний запит
підтримки громадським начальника управління
організаціямветеранів і соціального захисту населення

0813192 осіб з інвалідністю, +461О КЕКВ 2610 для Володимир-Волинської
ДіЯЛЬНіСТЬ яких має Міськраионнш оргашзацн
соціальну спрямованість ветеранів України на оплату

теплопостачання приміщення

Керівництво і управління у Лист та бюджетні запити
відповідній сфері у містах начальника управління
(місті Києві), селищах, соціального захисту
селах, об'єднаних КЕКВ 2210 +3789грн., населення, для придбання

0810160 територіальних громадах +11549 КЕКВ 2800 +7760грн. мережового комутатора
(управління соціального (3789грн.) та оплати судових
захисту населення) зборів (7760грн.)

Керівництво і управління у Лист та бюджетний запит
відповідній сфері у містах начальника відділу з питань
(місті Києві), селищах, охорони здоров'я для
селах, об'єднаних КЕКВ 2210 +16064грн., придбання канц та госптоварів,

0710160 територіальних громадах +16550 КЕКВ 2240 +486 меблів оплати посл г зв'язгрн. . У кУ

(відділ з питань охорони
здоров'я)

Організаційне, Листи та бюджетні запити
інформаційно-аналітичне начальника відділу
та матеріально-технічне організаційно-аналітічної
забезпечення діяльності роботи на висвітлення
обласної ради, районної діяльності виконкому в ЗМі -

ради, районної у місті ради 32150грн., придбання
0210150 (у. разіпії створення),

"
+88940 532: 2318 32223; жорсткого диску - 3500грн.,

мюькоь селищн0і, снльськон . представницькл витрати до
рад (МВК) Дня міста - 37590 грн.,

обслуговування сайту міської
ради - 8700грн.,
оплата послуг системи
енергомоніторингу - 7000грн.

Інші заходи, пов'язані 3 Лист та бюджетний запит
економічною діяльністю начальника управління

0217693 +18000 КЕКВ 2240 економічного розвитку та
інвестиши для оплати послуг
по обслуговуваннюсистеми
"Громадський проект"

Сприяння розвитку малого Лист та бюджетний запит
0217610 та середнього +22150 КЕКВ 2282 диреКТОра "Бізнес-центру" на

підприємництва поточні видатки "Бізнес-

Інша діяльність у сфері Лист начальника УЖКГіБ для

1218330 екології та охорони +199500 КЕКВ 2610 розроблення проекту
природних ресурсів детального планування

полігону ТПВ



3.1

Забезпечення діяльності Лист начальника УЖКГіБ дляводопровідно- приєднання електричнихканалізаційного потужностей до КНС по
1216013 господарства +348700 КЕКВ 2240 вул.Луцькій,209 - 150000грн.,

поточного ремонту мережі
центрального водопостачання
по вул.Кн.Олега - 198700грн4

Благоустрій міст Лист начальника УЖКГіБ для
відлову та стеріалізації
безпритульнихтварин -

35000грн., ремонту світлофору1216030 +667641 ККЕЕКІЇВ2222100+ЇЗІЇ2ЄЄЗЗГГЕЬТ на перехресті вул.Ковельська-
Цинкаловського-Драгоманова-
З2641грн., поточного ремонту
вулиць, доріг, тротуарів -

600000грн.3719800 Субвенція з місцевого лист ТВО командира в/ч
бюджету державному А2892, для придбання
бюджету на виконання металопластикових вікон та
ПРИГРЗМИ СОЦЇЗПЬНО- +200000 КЕКВ 2620 будівельнихматеріалів дляекономічного розвитку ремонту спального
регіонів приміщення казарми в/ч

А2892
Видатки спеціального фонду
(передача коштів з
загального фонду до +8342933
бюджетурозвитку) - всього,

в тому числі:
Капітальний ремонт

0611010 (утеплення фасаду) ДНЗ +1230000 КЕКВ 3132
М98 "Вишиванка"
Придбання праски 3

0611010 парогенератором ДНЗ М98 +9400 КЕКВ 3110
"Вишиванка"
Співфінансування з
обласним бюджетомдля

0611020 придбання обладнання для +235714 КЕКВ 3110
,

кабінету хімі'і для гімназії ЛИСТ та бюджетнп запити
.начальника управляння ОСВІТИ,

Придбання обладнання для МОЛОДІ та спорту
0611020 ::”Обпоку та "даль” ЗОШ +124478 КЕКВ 3110-5 ІМ. А.Кореневського

Співфінансування на
придбання персональних

0611020 комп"ютерів для закладів +118582 КЕКВ 3110
загальної середньої освіти

0712010 Капітальний ремонт гаража +474513 КЕКВ 3210
Капітальний ремонт
(підсилення несучих
конструкцій) неврологічного Лист та бюджетні запити
відділення корпусу М91 начальника відділу з питань0712010 (головний) на +495000 КЕКВ 3210 охорони здоров'я
вул.Павлова, 20 у м.
Володимирі -Волинському

Капітальний ремонт ІІІ Лист та бюджетний запит1011100 поверху приміщенняДХШ +67699О КЕКВ 3132 начальника відділу культури і

туризму



0810160

Капітальний ремонт
підвальногоприміщенняпо
вул.І.Франка,8 для
розміщення архіву УСЗН

+120000 КЕКВ 3132
Лист та бюджетний запит
начальника управління
соціального захисту населення

1216011

Капітальний ремонт
(підсиленнянесучих
конструкцій) житлового
будинку М94 по вул.Івана
Франка

+129326 КЕКВ 3210

1216011

Капітальний ремонт
систеМи опалення
приміщення по
вул.І.Франка,2А

+299500 КЕКВ 3210

1216013

Придбання роторної
повітродувки з шафою
управліннята
перетворювачем частоти
для УВКГ(повна сума
1541444грн.)

+356603 КЕКВ 3210

1216013
Придбання, монтажта
пусконалагоджування
обладнання КНС по
вул.Ак.Глушкова

+81155 КЕКВ 3210

1216030

Капітальний ремонт заїзду
до житлових будинків М95-7
по вул.Сагайдачного
відповідно ПКЦ

+440660 КЕКВ 3210

1216030

Капітальний ремонт заїзду
на прибудинкову територію
до житлових будинків
Мв154,156,158 по
вул.Луцькій

+510000 КЕКВ 3210

1216030

Придбання,монтаж та
пусконалагоджування
системи відеонагляду на
перехресті вулиць
Ковельська-Генерала
Шухевича

+40302 КЕКВ 3210

1217670 Придбаннятрактора МТЗ-
82 для КП "Полігон" +525000 КЕКВ 3210

1217670 Придбання прицепа
тракторногосамоскидного
для КП "Полігон"

+165000 КЕКВ 3210

1216020
Придбаннящітки
дорожньої для трактора
МТЗ-82 КП "Полігон"

+35100 КЕКВ 3210

1216020
Придбанняпереднього
відвалу для трактора МТЗ-
82 КП "Полігон"

+26100 КЕКВ 3210

1217363

Співфінансуванняна
капітальний ремонт
(облаштування
рекреаційної зони річки
Риловиця)

+270487 КЕКВ 3210

1218330

Капітальний ремонт
"Покращення гідрологічного
режиму та санітарного
стану р.Риловиця"

+12144 КЕКВ 3132

1216030

Капітальний ремонт
частини тротуару по
вул.Луцькій від перехрестя
з вул.Василівськадо
перехрестя з вул.Дулібська

+966079 КЕКВ 3210
Лист начальника УЖКГіБ



1216030

ВиготовленняПКД на
капітальний ремонт
частини тротуару по
вул.Устилузькавід
перехрестя з
вул.С.Бандери до
перехрестя з
вул.Коцюбинського

+50000 КЕКВ 3210

1216030

Капремонт э
доукомплектуванням
елементів дитячого
майданчика в парку
"Слов"янський"

+100000 КЕКВ 3210

1216030
Капремонтспортивного
майданчика по вул.Наталії
Ужвій

+199500 КЕКВ 3210

1217461

Виготовленнята
коригування ПКД по
капітальномуремонту
вулиць, провулків та
прибудинкових територій:
вул.Ковельська 112,122)

+150000 КЕКВ 3210

1217461

Співфінансуванняна
капітальний ремонт вулиць,
провулків: Наливайка,
Ак.Кримського,
Тараскіна,Алябушева,
Винниченка,
пр.Олімпійський,
пр.Вишневий, проїзду з
вул.Лотоцького на
вул.Устилузьку,
вуп.П.Орликавід ПКО+ОО

до ПК1+98 (від ж/б М91О до
ж/б М92О),

Ю.Федьковича,
пр.Вербний,провулку
Парковий,
вул.М.Рильського,
Мілашенкова, Леся
Мартовича,
вул.3апопьської,
Н.Курченко, вул.Гуденко,
вул.В.Антоновича,
вул.3апопьської,
Н.Курченко, вул.Гуденко,
вуп.В.Антоновича,
Ломоносова, Івана Богуна,
Української, Рокицького,
Огієнка, Наталії Ужвій
(повна'сума уточнення
+1104426грн.)

+301300 КЕКВ 3210

1216030
Проведення капремонтів
ОСББ, ЖБК, ОСН +43496 КЕКВ 3210

1216011 Проведення капремонтів
ОСББ, ЖБК, ОСН +156504 КЕКВ 3210

Перевиконання доходів до бюджету розвитку
01.07.2019 року - 857779грн.

станом на
Звіт УдКС

Всього +857700
3 НИХ на:



1216013

Придбання роторної
повітродувки з шафою
управліннята
перетворювачем частоти
для УВКГ(повна сума
154144-4грн.)

+857700 КЕКВ 3210 Лист начальника УЖКГіБ

4. Зміни по власних джерелах міського бюджету (використання залишків коштів
станом на 01.01.2019 року)

4.1.

Залишки коштів станом на 01.01.2019 року по спеціальному
фонду (фонд охорони навколишньогоприродного середовища) -

128955,44 грн.
Звіт за 2018 рік

Видатки спеціальногофонду

1218340

Природоохоронні заходи за
рахунок цільовихфондів на
капітальний ремонт
"Покращення гідрологічного
режиму та санітарного
стану р.Риловиця"

+128955,44 КЕКВ 3132 Лист начальника УЖКГіБ

5. Перерозподіл асигнувань в межах загального обсягу вилатків (по власних
джерелах загального фонду міського бюджету)

5.1.

Видатки спеціальногофонду (бюджету розвитку)
1217670

Придбання котла НІІСТу-5
для котельні по
вул.Шевченка,8-К

-415 КЕКВ 3210

1216011

Проведення експертизи на
капітальний ремонт
(підсилення несучих
конструкцій) житлового
будинку М94 по
вул.І.Франка

-2235 КЕКВ 3210

1216012

Капітальний ремонт
котельні по вул.
Котляревського,10-К (ПКД) -618 КЕКВ 3210

1216012
Капітальний ремонт
котельні по вул.
Пуцькій,146-К(ПКД)

-11О2 квкв 3210
,

1216012

ВиготовленняПКД на
капітальний ремонт
центрального теплового
пункту М91 по
вул.Ковельській,136-К

-3126 КЕКВ 3210

Співфінансуванняна
капітальний ремонт вулиць,
провулків: Наливайка,
Ак.Кримського,
Тараскіна,Алябушева,
Винниченка,
пр.Олімпійський,
пр.Вишневий, проїзду з
вул.Лотоцького на
вул.Устилузьку,
вул.П.Орликавід ПК0+ОО
до ПК1+98 (від ж/б М910 до
ж/б М92О),

Лист начальника УЖКГіБ



Ю.Федьковича,
пр.Вербний, провулку1217461
Парковий' +3126 КЕКВ 3210
вул.М.Рипьського,
Мілашенкова, Леся
Мартовича,
вул.3апольської,
Н.Курч'енко, вул.Гуденко,
вул.В.Антоновича,
вул.3апольської,
Н.Курченко, вул.Гуденко,
вул.В.Антоновича,
Лоионосова, Івана Богуна,
Української, Рокицького,
Огієнка, Наталії Ужвій
(повна сума уточнення
+1104426грн.)

Придбання роторної
повітродувки з шафою
управліннята
перетворювачем частоти
для УВКГ(повна сума
1541444грн.)

1216013 +437О КЕКВ 3210

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

Придбання
. Лист начальника відділу 30712010

р.:/Інстгенолопчного апарату -50013 КЕКВ 3210
питань охорони здоров'я

1011100 КЗП'ТЄПЬНИИ РЄМОНТ даху -171516 КЕКВ 3132 Лист начальника Відділу
пришщення ДХШ культури І туризму
ВиготовленняПКД на
капітальний ремонт

1216011 (підсилення несучих -60 КЕКВ 3210
конструкцій) ж/б М92 по
вул.КнВасипька
ВиготовленняПКД на
капітальний ремонт

1216011 (підсилення несучих -60 КЕКВ 3210
конструкцій) ж/б М94 по
вул.Івана Франка

1216030 Придбання спортивною -275 КЕкв 3210комплексу
Капітальний ремонт 3

встановленням нових
1216011 ЄЛЄМЄНТЇВ на СПОРТИВНОМУ -50000 КЕКВ 3210

майданчикупо вул.
Сахарова
Співфінансування на
придбання та влаштування

1217363 дитячого майданчика по -466 КЕКВ 3210
вул.Луцька,253

Співфінансування на
придбання та влаштування

1217363 дитячого майданчика по -468 КЕКВ 3210
вуп.О.Ольжича,2

Співфінансування на
придбання та влаштування

1217363 дитячого майданчика по -468 КЕКВ 3210
вул.Н.Ужвій,60



52.

1217363

Співфінансування на
придбання та влаштування
дитячого майданчика по
вул.Шахтарська,21

-468 КЕКВ 3210

1217363

Співфінансування на
придбання та влаштування
дитячого майданчика по
вул.Гоголя,21

-468 КЕКВ 3210

1216030 Капремонттротуарів по
вул. і.Франка

-48509 КЕКВ 3210

1216083
Співфінансуванняна
придбання приміщеннядля
дитячогобудинку сімейного
типу

-800000 КЕКВ 3121

1217461

Співфінансуванняна
капітальний ремонт вулиць,
провулків: Наливайка,
Ак.Кримського,
Тараскіна,Алябушева,
Винниченка,
пр.Олімпійський,
пр.Вишневий, проїзду з
вул.Лотоцького на
вул.Устилузьку,
вул.П.Орликавід ПКО+ОО
до ПК1+98 (від ж/б М910 до
ж/б М920),

Ю.Федьковича,
пр.Вербний, провулку
Парковий,
вул.М.Рипьського,
Мілашенкова, Леся
Мартовича,
вуп.3апопьської,
Н.Курченко, вул.Гуденко,
вул.В.Антоновича,
вул.3апольської,
Н.Курченко, вул.Гуденко,
вул.В.Антоновича,
Лоионосова, Івана Богуна,
Української, Рокицького,
Огієнка, Наталії Ужвій
(повна сума уточнення
+1104426грн.)

+800000 КЕКВ 3210

1216013

Придбання роторної
повітродувки з шафою
управліннята
перетворювачем частоти
для УВКГ(повна сума
1541444грн.)

+322771 КЕКВ 3210

Лист начальника УЖКГіБ

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



5.3.

1217461

Виготовлення та коригування
ПКД по капітальному ремонту
вулиць та прибудинкових
територій: Ак. Кримського,
Тараскіна, Алябушева,
Винниченка, пр. Олімпійський,
пр. Вишневий, проїзду з вул.
Лотоцького на вул. Устилузьку,
вул. П.Орлика від ПКО+00 до
ПК1+98 (від ж/б М910 до ж/б М!
20), Ю.Федьковича, пр.
Вербний, провулку Парковий,
вул, М.Рильського,
Мілашенкова, Леся Мартовича,
вул. Запольської, Н. Курченко,
вул. Гуденко, вул. В.
Антоновича, Ломоносова,
Червоного Хреста,
Сагайдачного 5-7,
Сагайдачного,14, Кн.Василька,3,
Івана Богуна, Української,
Рокицького, Огієнка, Наталії
Ужвій, заїзду до житлових
будинків М944,42,42а по вул.
Ак.Глушкова; заїзду на
прибудинкову територію до ж/б
М9154,156,158 по вул. Луцькій

-32817 КЕКВ 3210

1216030

ВиготовленняПКД по
капітальномуремонту
вулиць, провулків та
прибудинкових територій:
капремонт елементів
благоустрою (влаштування
пішоходних доріжок) по
вул.Луцькій

+32817 КЕКВ 3132

Лист начальника УЖКГіБ

5.4.

Видатки спеціального фонду (передача коштів 3 загального фонду до бюджету розвитку)

1017340

Реставрація пам"ятки
архітектури місцевого
значення(охороннийМ921-
Вл) : будівлі історичного
музею по вул. І.Франка,6
м.Володимир-Волинський

-ЗООООО КЕКВ 3143

1017340
Реставрація приміщення
культурно-мистецького
центру

ЗООООО КЕКВ 3143

Лист начальника відділу
культури і туризму

6. Внесення змпн у назвуЙ'єкта бюджету розВИТКУ

6.1.

Капітальний ремонт (технічне
переоснащення) теплового вводу житлових
будинків по вул. Ковельська, 106,108,12,1О2,
вул. Луцька,2, вул.АкГлушковаб

НЗ

Капітальний ремонт (технічне
переоснащення) теплового вводу житлових
будинків по вул. Ковельська, 106,108,12,102,
вул. Луцька,2, вул.Ак.Гпушкова,6,
вул.Сагайдачного,12; вуп.П.Січі,5; вул.
Незалежності,1; Кн.Василька,2,3;вул
Луцька,105/1,253; вул.Ковельська,112,73;
вул Ак.Глушкова,2.

Лист начальникаУЖКГіБ



6.2.

Виготовленнята коригування ПКД по
капітальномуремонту вулиць та
прибудинкових територій: Ак. Кримського,
Тараскіна,Алябушева, Винниченка, пр.
Олімпійський, пр. Вишневий, проїзду з вул.
Лотоцького на вул. Устилузьку, вул. П.Орлика
від ПКО+ООдо ПК1+98 (від ж/б М910 до ж/б М
20), Ю.Федьковича, пр. Вербний, провулку
Парковий, вул. М.Рильського, Мілашенкова,
Леся Мартовича, вул. Запольської, Н.
Курченко, вул. Гуденко, вул. В. Антоновича,
Ломоносова, ЧервоногоХреста,
Сагайдачного 5-7, Сагайдачного,14,
Кн.Василька,3, Івана Богуна, Української,
Рокицького, Огієнка, НаталіїУжвій, заїзду до
житлових будинків М944,42,42а по вул.
Ак.Гпушкова; заїзду на прибудинкову
територіюдо ж/б М9154,156,158 по вул.
Луцькій

НЗ

Виготовленнята коригування ПКД по
капітальномуремонту вулиць та
прибудинкових територій: Ак. Кримського,
Тараскіна,Алябушева, Винниченка, пр.
Олімпійський, пр. Вишневий, проїзду з вул.
Лотоцького на вул. Устилузьку, вул. П.Орлика
від ПКО+ООдо ПК1+98 (від ж/б М91О до ж/б На
20), Ю.Федьковича, пр. Вербний, провулку
Парковий, вул. М.Рильського, Мілашенкова,
Леся Мартовича, вул. Запольської, Н.
Курченко, вул. Гуденко, вул. В. Антоновича,
Ломоносова, ЧервоногоХреста,
Сагайдачного 5-7, Сагайдачного,14,
Кн.Василька,3, Івана Богуна, Української,
Рокицького, Огієнка, НаталіїУжвій, заїзду до
житлових будинків М944,42,42а по вул.
Ак.Гпушкова; заїзду на прибудинкову
територію до ж/б Ме154,156,158 по вул.
Луцькій; вул.Сагайдачного,55.

Лист начальникаУЖКГіБ

6.3.

Капітальний ремонт прибудинкової території
житлового будинку М93 по вул. Кн.Василька

Нд
Капітальний ремонт заїзду до пенсійного
фонду по вулиці Соборна,1

Лист начальникаУЖКГіБ

Начальник фінансового управління Т.В.Шибирин


