
ПРОТОКОЛ М.» 93
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності

Володимир- Волинської міської ради УІІ скликання

17.04.2019 р. 1300 год.
Присутні члени комісії:
Коба С.А. - голова комісії, СавельєвМ.Г., Венгер О.М., Гудим А.Б., Жук Я.І.,
Принда А.П. » члени комісії

Запрошені:
Шибирин Т.В., Кулікова Л.В., Процька Л.С., Ліщук І.С., Клачук О.Г., Чубок
К.В.Субицька О.М., Фіщук В.С.

Порядок денний:
]. Контроль за виконанням рішення міської ради від 21.12.2017 року

М922/6 «Про міський бюджет на 2018 рік» по галузі медицини у 2018
році.
Інформує: Клачук О.Г., Чубок К.В.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року
МЗ0/ 10 «Про міський бюджет на 2019 рік»
Інформує:Шибирин Т.В.

3. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 09.11.2018 р. М.»

29/9 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у
2019 році»
Інформує: Субицька О.М.

4. Про внесення змін до рішення міської ради М 22/10 від
21.12.2017р. «Про Програму сприяння діяльності
об”єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-
будівельних кооперативів та органів самоорганізації населення у м.
Володимирі-Волинському на 2013-2020 роки»
Інформує: Фіщук В.С.

5. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми охорони
навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх
збереження і поновлення у м. Володимирі-Волинському на 2018-2020
роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 року де
22/11
Інформує: Фіщук В.С.

6. Про погодження інвестиційної програми управління водопровідно-
каналізаційного господарства м. Володимир-Волинський на 2019 рік
Інформує: Фіщук В.С.

7. Про розробку Програми сприяння по створенню ОСББ в М.

Володимирі- Волинському



Інформує:Жук Я.І.

8. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 21.12.2018 М 30/16 «Про погодження звітів про експертну
грошову оцінку, затвердження вартості, стартової ціни та продаж у
власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення»
Інформує: Процька Л.С.

9. Про погодження звітів про експертну грошову оцінку, затвердження
вартості, стартової ціни та продаж у власність земельних
ділянок несільськогосподарського призначення
Інформує: Процька Л.С.

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

11.Про надання дозволу на списання основних засобів
Інформує: Процька Л.С.

12.Про надання Дозволу комунальному підприємству «Управляюча
житлова компанія» на одержання кредиту-овердрафту
Інформує: Фішук В.С.

13.Про надання дозволу КП «Полігон» на одержання кредиту-овердрафту
Інформує: Фішук В.С.

14.Про збільшення статутного капіталу та внесення змін до
статуту комунального підприємства «Полігон» ,

Інформує: Фішук В.С.

15.Про заслуховування звіту про роботу постійної депутатської комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,
підприємництва та регуляторної діяльності
Інформує: Коба С.А. Автор: Лішук І.С.

16.Про затвердження розпоряджень міського голови, виданих у
міжсесійний період
Інформує: Лішук І.С.

17.Про звернення Володимир-Волинської міської ради до Премэєр-
міністра України Гройсмана В.Б. шодо співробітництва з МВФ.
Інформує:Жук Я.І.

18.Різне.

СЛУХАЛІ/І: голову комісії шодо обрання секретарем засідання Савельєва
М.Г., з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.

ГОЛОСУВАЛИ:



«ЗА» 6.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІЦШІП/І: обрати секретарем засідання Савельєва М.Г.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії з

пропозицією включити до порядку денного питання
- щодо виділення коштів на підсилення несучих конструкцій будинків по

вул. Івана Франка, 4, вул. Князя Василька, 5 та питання щодо
харчоблоку ЗОШМ 5.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6 .

«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного дане питання;

- щодо звернення в/ч 1008 шодо виділення коштів на ремонт КПП
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5 .

«ПРОТИ» 1.

«УТРИМАШ/ІСЯ»0.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного дане питання;

- 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
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 1.

«УТРИМАЛИСЯ» 1.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного дане питання.

За порядок денний засідання вцілому:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 1.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний вцілому зі змінами.
СЛУХАЛИ: директора НВК Прогонюк щодо ситуації на навчально »»

виробничому комбінаті.
1. Про внесення змін ДО рішення міської ради від 21.12.2018 року
МеЗО/ІО «Про міський бюджет на 2019 рік»
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В. шодо суті питання.
ВИСТУПИЛИ: Коба С.А. з пропозицією розглядати та голосувати за розділи
окремо.
ВИРІШИЛИ: розглядати та голосувати за розділи окремо.
]) Щодо п. 4.1. - звернення в/ч 1008 шодо виділення коштів на ремонт
казарм.
СЛУХАЛИ: представника в/ч 1008 шодо виділення коштів на ремонт казарм.
ВИСТУПИЛИ: Жук І.Я. з пропозицією звернутися до Міністерства Фінансів
України за роз”ясненнямщодо даного питання.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 2.



«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 4.

ВИРІШИШ: не підтримувати дану пропозицію.
ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» І.
«НЕ БРАВ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАНІ-П» 1.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати підтримати п. 4.1. - звернення в/Ч 1008 щодо
виділення коштів на ремонт казарм.
2) Щодо розділу ]:

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАШ/ІСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: винести Дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати розділ 1.

3) Щодо розділу 2:
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» О .

«УТРИМАЇП/ІСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати розділ 2.
4) Щ0до розділу 3:

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» 0 .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
)

ВИРПЦИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати розділ 3.
5) Щодо розділу 4:
ВИСТУПИЛИ: Жук Я.І. з пропозицією зняти кошти на заміну вводів
теплових

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 1 .

«ПРОТИ» ] .

«УТРИМАЛИСЯ» 4.
ВИРІШИЛИ: не підтримувати дану пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ за розділ 4 вцілому:
«ЗА» 4 .

«ПРОТИ» ].
«УТРИМАЛИСЯ» ].

ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати розділ 4.
6) Щодо розділу 5:

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5 .

«ПРОТИ» 0.



«УТРИМАЛИСЯ» 1.

ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати розділ 5.
7)Щодо розділу 6:

ГОЛОСУВАІП/І:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 1.

ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати розділ 6.
2. Контроль за виконанням рішення міської ради від 21.12.2017 року
Мз22/6 «Про міський бюджет на 2018 рік» по галузі медицини у 2018 році.
СЛУХАЛИ: Клачук О.Г., Чубок К.В.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» О .

«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома.
3. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 09.11.2018 р.
М.) 29/9 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у
2019 році».
Інформує: Субицька О.М.

4. Про внесення змін до рішення міської ради Ліз 22/10 від
21.12.2017р. «Про Програму сприяння діяльності
об,єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-
будівельних кооперативів та органів самоорганізації населенняу м.
Володимирі-Волинськомуна 2018-2020 роки»
СЛУХАЛИ: Фіщука В.С.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» ].
«УТРИМАЛИСЯ» 1.

ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
5. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми охорони
навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх

збереження і поновлення у м. Володимирі-Волинському на 2018-2020
роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 року М 22/11.
СЛУХАЛИ: Фіщука В.С.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» і.
ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
7. Про погодження інвестиційної програми управління водопровідно-
каналізаційного господарства м. Володимир-Волинськийна 2019 рік
СЛУХАЛИ: Фіщука В.С.



ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАШ/ІСЯ»0.

ВИРШШШ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
8. Про розробку Програми сприяння по створенню ОСББ в м.
Володимирі- Волинському.
СЛУХАЛИ: Жука Я.І.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» І.
ВИРІІЦИЇП/І: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
9.Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 21.12.2018 М.» 30/16 «Про погодження звітів про експертну
грошову оцінку, затвердження вартості, стартової ціни та пр0даж у
власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення»
СЛУХАЛИ: Процьку Л.С.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 5.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
10.Про погодження звітів про експертну грошову оцінку, затвердження
вартості, стартової ціни та пр0даж у власність земельних
ділянок несільськогосподарського призначення
Інформує: Процька Л.С.
11. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які
підлягають продажу у 2019 році
Інформує: Процька Л.С.
12. Про надання дозволу на списання основних засобів
Інформує: Процька Л.С.
13. Про надання дозволу комунальному підприємству «Управляюча
житлова компанія» на одержання кредиту-овердрафту
СЛУХАЛИ: Фіщука В.С.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 2.
«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИЛИ: винести Дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
14. Про надання дозволу КП «Полігон» на одержання кредиту-
овердрафту
СЛУХАЛИ: Фіщука В.С.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.



«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 2.

ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
15. Про збільшення статутного капіталу та внесення змін до
статуту комунального підприємства «Полігон»
СЛУХАЛИ: Фішука В.С.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 6.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРПЦИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
16. Про засЛуховування звіту про роботу постійної депутатської комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,
підприємництва та регуляторної діяльності
СЛУХАЛИ: Кобу С.А.
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 4.
«ПРОТИ» О.

«УТРИМАЛИСЯ» О.

ВИРІШИШ/І: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.
17. Про затвердження розпоряджень міського голови, виданих у
міжсесійний період
СЛУХАЛИ: Ліщук І.С.
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАІП/ІСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.

18. Про звернення Володимир-Волинської міської ради до Прем”єр-
міністра України Гройсмана В.Б. щодо співробітництва з МВФ.
СЛУХАЛИ:Жука Я.І.

ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАШ/ІСЯ» 1.

ВИРІШИЛИ: винести дане питання на розгляд сесії з рекомендацією
підтримати.

19. Різне.
У «Різному» пропозицій не надходило.

Голова комісії % ** ' Коба С.А.

Секретар ' Савельєв М.Г.



додатокдо пояснювальної записки
до проекту рішення Володимир-Волинської міськоїради "Про внесення змін до рішення

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

М.» Сума Підстава внесення змін
п/п КПКВ Назва або напрямоквсього в т.ч. по КЕКВ використання

1. Зміни по субвенціях з державного бюджету
Доходи загального фонду

Субвенція з місцевого Розпорядженняголови ВолинськоїОДА від 21.03.2019
бюджету на надання року М9144
державної підтримки
особам з особливими41051200 освітніми потребами за +107368
рахунок відповідної
субвенції з державного
бюджету

1 1
Видатки загального фонду

' ' Надання дошкільної на методичне забезпечення та
освіти придбанняспеціальнихзасобів

0611010 +75158 КЕКВ 2210 корекції психофізичного
розвитку для інклюзивних груп

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

0611010 ком" ютерно' техн'к" +32210 квкв 3110 Лист начальникауомсДЛЯ іНКЛЮЗИВНИХгруп

Доходи загального фонду
Субвенція з місцевого
бюджету на надання
державної підтримки

41051200 особам з особливими
освітніми потребами за
рахунок відповідної

+196842

року М9201
Розпорядженняголови ВолинськоїОДА від 09.04.2019

1-2- субвенції з державного
бюдшту

Видатки загального фонду
Надання дошкільної на методичне забезпечення та
освіти = придбанняспеціальнихзасобів

0611010 +1 96842 КЕКВ 2210 корекції психофізичного
* розвитку для інклюзивних груп

доходи загального фонду
Субвенція з місцевого Розпорядженняголови ВолинськоїОДА від 04.03.2019
бюджету на року М9110
відшкодування вартості
лікарськихзасобів для

41052000 лікування окремих -168000
1 3 захворювань за рахунок

відповідноїсубвенції з
державногобюджету

Видатки загального фонду

0712146
Відшкодування
лікарськихзасобів для
лікування окремих
ЗЗХВОЕЮВЗНЬ

-168000 КЕКВ 2282

Субвенція з місцевого'бюджетуна виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям... за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41050300)



Надання державної
1.4. соціальної допомоги0813081 особам з інвалідністю

'3060000 КЕКВ 2730

та дітям 3 інвалідністю
Лист начальникаУСЗН

допомога на дітей,4які
0813087 виховуютьсяу +3060000 КЕКВ 2730

агато ітних сім'ях
2. Зміни по інших субвенціях з місцевих бюджетів

Доходи загального фонду
Інша субвенція 3 Рішення Війницької сільської ради від 19.02.2019 року

41053900 місцевого бюджету +7903 Мв26/1-12

2.1. Видатки загального фонду
Надання спеціальної на оплату послуг по ремонту

1011100 освіти школами +7903 КЕКВ +2240
кабінетів

естетичного виховання

доходи загального фонду
Інша субвенція 3 Рішення Волинськоїобласної ради від 20.12.2018 року

41053900 місцевого бюджету +385920 М922/13 "Про обласний бюджет на 2019 рік", постійний

розпис обласного бюджету

Видатки загального фонду
Інші заходи у сфері на надання матеріальної

соціального захиСту і допомоги на проведення
0813242 соціального

-1 4080 КЕКВ 2730 капремонту дитині - сироті

2 2 забезпечення (залишок субвенції - 35920грн.)

Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонд до бюдже озвитку ту р у

Реставрація пам"ятки Рішення Волинської обласної

архітектури місцевого ради від 20.12.2018 року "922/13

значення (охоронний
1017340 ”921'3") : бУд'в'“ +400000 кєкв 3143

Історичного музею по
вул. І.Франка,6
м.Володимир-
Вппшькш

3. Зміни по залишках субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2019 рощ

Залишок освітньої субвенції +66512,86 Звіт за 2018 рік
станом на 01 .01.2019 року

Видатки загального фонду
Надання загальної
середньої освіти кєкв 2111 +2зов грн.,

на оплату праці з
нарахуваннямипедагогічним

діабет

0611020 загальноосвітніми +2812,86 КЕКВ 2120 +506,86 грн.
працівникам

З 1
навчальними .

' ' закладами

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

Придбання обладнання, Лист начальникаУОМС

меблів та комп'ютерної
0611020 техніки для оснащення +63700 КЕКВ 3110

ресурсних кімнат

Залишок медичноїсубвенції . .

станом на 01 .01.2019 року .
+372628'33 ЗВ” за 2018 рік

Видатки загального фонду
Багатопрофільна Лист начальника відділу 3

0712010 стаціонарна медична +259741 54 КЕКВ 2282 питань охорони здоров'я для

32, допомога населенню
' ТМО на придбання хімреактивів

.

(199000грн.), комплектів систем

Центрашзовани заходи для прибирання приміщень
3 Лікування хворих на “

(60741,54грн.), пільгові рецепти
0712144 цукровии та нецукровии +112886579 КЕКВ 2730 хворим на діабет (112886,79грн.)



4. Зміни ПО власних джерелах МіСЬКОГО бюджету !ВИКОЕИСТаННЯ ВіЛЬНИХ залишків,
перевиконання ДОХОдіВ бюджету РОЗВИТКУ)

4.1.

Нерозподілений вільний залишок станом на 01.01.2019 року - 3450000 грн.
Використання вільних залишків на видатки:
Всього +3450000
з них на:
Видатки загального онд -ф У +1029327
всього,
1216030 Організація на поточний ремонт вулиць

благоустрою населених (частково, загальна сума на+ ЕКВ 1

пунктів
728838 К 26 0

уточнення видатків 1970632грн.)

3719800 Субвенція з місцевого лист командира вІч А1008,на
бюджету державному придбанняматеріалівта
бюджету на виконання +300489 КЕКВ 2620 проведення поточних ремонтів
приграми соцпально- пришщень 14 механпзованоп
економічного розвитку бригади (в/ч А1008)
регіонів

*

Видатки спеціального
фонду (передача коштів з
загального фонду до +2420673
бюджетурозвитку) -
всього,

Капітальний ремонт лист начальникаУОМС

0611020 буд'вгЇ' сповтивного +850000 КЕКВ 3132
залу пмназп на вул. 20
Липня.21
Співфінансуванняна лист начальникаУЖКГіБ

придбання приміщення
1216082 для дитячого будинку +1000000 КЕКВ 3240

сімейного типу

Капітальний ремонт лист начальникаУЖКГіБ

1216030 пішохідних доріжок +570673 КЕКВ 3210
парку "Словянський"

Перевиконання доходів загального фонду станом на 01.04.2019 року - 4177368,20
грн.
Використання на видатки:
Всього +4177368
з них на:
Видатки загального онд -ф У +224594о
всього,

Надання дошкільної для придбання комп'ютерного

0611010 освіти +22300
*

КЕКВ 2210 обладнання та програмного
забезпечення для ведення
бухобліку ЗДО Мез

Забезпечення для заміни системи опалення в
діяльності інших ресурсній кімнаті

+ КЕК 22400611161 закладів у сфері освіти
20573 В

Інші програми та заходи виплата допомоги 3 дітям-
0611162 у сфері освіти +5430 КЕКВ 2730 сиротам, яким виповнюється 18

років
Забезпечення на поточні ремонти: трибун
діяльності місцевих стадіону (193231 грн.) та

0615061 центрів фізичного +273127 КЕКВ 2240 аварійноїділянки огорожі
здоров'я населення стадіону (79896грн.)
"Спорт для всіх"
Багатопрофільна поточний ремонт палат

0712010 стаціонарна медична +152000 КЕКВ 2240 хірургічного відділення
допомога населенню



4.2.

0813104

Забезпечення
соціальними послугами
за місцем проживання
громадян, які не здатні
до самообспуговування
у зв'язку з похилим
віком, хворобою,
інвалідністю

+349338
КЕКВ 2111+210252грн.,
КЕКВ 2120 +46255грн.,
КЕКВ 2240 +92831 грн.

для проведення щомісячних
надбавок за вислугу років
соціальним робітникам -
256507грн. (зміни умов оплати
праці з 01.02.2019 року) та на
поточний ремонт приміщення
для організації гарячого
харчуваннясоціально
незахищених громадян -

92831гон

1014082

Інші заходи в галузі
культури і мистецтва

+20000 КЕКВ 2282

для виготовленняоблікової
документації (паспорту) на
пам'ятку історії національного
значенняМеморіальний
іюмшкшсШШшпшмдшшшшшї.

1216011
Експлуатація та технічне
обслуговування
житлового фонду' +71378 КЕКВ 2610

на поточний ремонт дитячих та
спортивнихмайданчиків

1216030

Організація
благоустрою населених
пунктів +1281794 КЕКВ 2610

придбання вуличних смітників
50шт. - 40000грн.; поточний
ремонт вулиць - 1241794грн.
(частково, повна сума
1970632гон.)

1218330

Інша діяльність у сфері
екології та охорони
природних ресурсів +50000 КЕКВ 2210

для придбаннямалька риб
(заходи з екології)

Видатки спеціального
фонду (передача коштів 3
загального фонду до
бюджетурозвитку) -
всього,

+1931428

0611020

Капітальний ремонт
столової Володимир-
Волинської ЗОШ М95 ім.
А.Кореневського по вул.
Луцькій.241

+1110292 КЕКВ 3132

1210160 Придбання комп"ютера
для УЖКГ +10401 КЕКВ 3110

1216011

Придбання комплектів
матеріалівдля ремонту
та заміни
внутрішньобудинкових

+322074 КЕКВ 3210

1216016

Капітальний ремонт
(технічне
переоснащення)
теплового вводу
житлових будинків по
вул. Ковельська,
106,108,12,102, вул.
Луцька,2, "

вул.Ак.Глушкова,6
(частково, повна сума
уточнення - 708400гпн )

+338981 КЕКВ 3131

1216030
Придбання елементів
для вертикального
озеленення

+21680 КЕКВ 3110

1216030

Виготовлення ПКд та
проведення експертизи
на капітальний ремонт
зовнішнього освітлення
рекреаційноїзони по
вул.Луцькій

+50000 КЕКВ 3210

1216030 Придбання лавок зі
спинкою +78000 КЕКВ 3210

Перевиконання доходів до бюджету розвитку станом на 01.04.2019 року - 1537383,99
грн.



4.3.

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

+1537383

Проведення
1216011 капремонтів

ОСББ,ЖБК,ОСН
+533000 КЕКВ 3210

Капітальний ремонт
(підсилення несучих

будинку М92 по вул.
Кн.Василька

1216011 конструкцій) житлового +924367 КЕКВ 3210

(підсилення несучих

будинку "94 по
вул.І.Франка

Проведення експертизи
на капітальний ремонт

1216011 конструкцій) житлового +9090 КЕКВ 3210

1216011

Придбання комплектів
матеріалівдля ремонту
та заміни
внутрішньобудинкових
інженерних мереж,
елементівобладнання
(частково, повна сума
уточнення 393000грн.)

+70926 КЕКВ 3210

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

5.1.

Видатки загального фонду

061 3140 Відпочинок дітей
Оздоровлення та

(перевезеннядітей до
оздоровчих таборів)

-20100 КЕКВ 2730

0813140 Відпочинокдітей
Оздоровлення та

(перевезеннядітей до
борів)

5.2.

+20100 КЕКВ 2730

Зміна головного розпорядника
коштів внаслідок передачі
функцій від управління освіти,
молоді та спорту управлінню
соціального захисту населення

Видатки спеціального фон
фОНдУдо 6

ду (передача коштів з загального
юджету розвитку)

0611010 дошкільних навчальних

Виготовлення та
коригування ПКД по

закладах освіти
-8837 КЕКВ 3110

Видатки загального фонду
0611010 освіти

Надання дошкільної +8837 КЕКВ 2800

Лист начальникаУОМС, для
виготовленнясертифіката
прийняття об'єкта в
експлуатацію ЗДО Не?
(капремонт даху)

5.3.

фонду до 6
Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального

юджету розвитку)

0611010

Виготовлення та
коригування ПКД по
дошкільних навчальних
закладах освіти

-51102 КЕКВ 3110

0611020

Виготовлення та
коригування ПКД по
загальноосвітніх
навчальних закладах

-47232 КЕКВ 3110

Видатки загального фонду
0611010 освіти

Надання дошкільної +51102 КЕКВ 2240

0611020
Надання загальної
середньої освіти >

загальноосвітнімиШи
+47232 КЕКВ 2240

Лист начальникаУОМС, для
проведення енергетичної
сертифікаціїбудівель ЗДО М92,
М98, Гімназії



5.4.

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

0210150
Придбання
комп'ютерної техніки
МВК

-6400 КЕКВ 3110

Видатки загального фонду

0210150

Організаційне,
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-технічне
забезпечення
діяльності обласної
ради, районноїради,
районної у місті ради (у
разі її створення),
міської, селищної,
сільської рад (МВК)

+6400 кєкв 2110

Лист начальника відділу
бухобліку МВК, для придбання
комп'ютерної техніки

5.5.

Видатки загального фонду

1216011

Експлуатація та технічне
обслуговування
житлового фонду -6710 КЕКВ 2610

виготовленнятехнічного
висновку про стан
буд.конструкцій жІб М92 по
вул.Кн.Василька та М94 по
ВУЛ.І.ФОЩ

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

0712010 Капітальний ремонт
флюорографа -20000 КЕКВ 3210 Лист начальника відділу з

питань охорони здоров'я

1216012

Виготовлення ПКД на
капітальний ремонт
центральноготеплового
пункту М91 по
вул.Ковельській,136-К

-23000 КЕКВ 3210

1216020
Придбання
контейнеровозадля КП
"Полігон"

-110020 КЕКВ 3210

1216020 Придбання автовишки
для КП "Полігон" -216300 кєкв 3210

Лист начальникаУЖКГіБ

Видатки загального фонду

1216011
Експлуатація та технічне
обслуговування
житлового фонду +6611 КЕКВ 2610

відшкодування витрат на
опалення частини приміщення
по вул.Устилузької, 18

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

1216016

Капітальний ремонт
(технічне
переоснащення)
теплового вводу
житлових будинків по
вул. Ковельська,
106,108,12,102, вул.
Луцька,2,
вул.Ак.Глушкова,6
(частково, повна сума
уточнення 708400грн.)

+369419 КЕКВ 3131

6.1. ЛЗВКОЮ
НЗ Придбання спортивногокомплексу

6. Внесення змін у назву об'єкта бюджету розвитку
Придбання спортивногокомплексу Атлет 3

Лист начальникаУЖКГіБ

6.2.

Придбання світлодіоднихпрожекторів
для сцени культурно-мистецького центру

НЗ
Придбання світлодіоднихпрожекторів
для сцени, музичних інструментів та
сценічного обладнання

Лист начальника відділу
культури і туризму

Начальникфінансовогоуправління Т.В.Шибирин

*»)
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