ПРОТОКОЛ Л`279__
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир Волинської міської ради УП скликання

-

08.05 год.

26.10.2018р.

Присутні члени комісії:

Коба С.А., голова комісії, Принда А.П., Венгер О.М. ( зі спізненням), Жук
Я.І., Гудим А.Б. члени комісії

-

Запрошені:
Томашук І.Г., Ліщук І.С.

Порядок денний:
1.

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

2. Різне.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо порядку денного засідання
комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.
«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИШ/І: затвердити порядок денний.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо обрання секретарем засідання
Принди А.П. з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
П

ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ»

О.

Про погодження проекту рішення виконавчого комітету «Про внесення
змін до міського бюджету на 2018 рік».
Інформує: Томашук І.Г.
1.

На засідання комісії прибув Венгер О.М
СЛУХАЛИ: Томашук І.Г., яка доповіла, що є потреба прийняти субвенції з
різних бюджетів у сумах відповідно до додатку.

ї

Х

.

д
компенсував витрачені кошти
СЛУХАЛИ: Кобу С.А. Хто з ОТГ нам ще не
загальноосвітніх школах і музичній школі?
навчання дітей в
ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» 5.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
комітету «Про внесення
ВИРІШИЛИ: погодити проект рішення виконавчого
рік».
змін до міського бюджету на 2018
У «Рівному» питань та пропозицій не адх

Голова комісії
Секретар

ило

Коба С.А.

Принда А.П.

Додаток до протоколу
від 26.10.2018

М979

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

Ле

бюїїїної

п/п

класифікації

Підстава внесення змін або напрямок
(грн.)
використання
Доходи загального фонду
Сума

Назва

Субвенція з місцевого бюджету
на надання пільг та житлових
субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого
41050200
пічного побутового палива
скрапленого газу за рахунок
відповідної субвенції з
державного бюджету
І

Розпорядження голови Волинської ОДА від 17.10.2018

року М968О

+15000

Видатки загального фонду

1-1-

0812021

0312022

Надання пільг на придбання
твердого та рідкогоі пічного
побутового палива
скрапленого газу окремим
категоріям громадян відповідно
до законодавства
Надання субсидіи населенню
для відшкодування витрат на
придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива
скрапленого газу
і

Інша субвенція з місцевого
41053900 бюджету

+430о
Лист начальника УСЗН

...10700

доходи загального фонду
-2 5550

Розпорядження голови Волинської ОДА від 17.10.2018

року 119680

Видатки загального

0813050
1-2- 0813090

Піпьгове медичне
обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок
Чорнобильсько'і' катастрофи
Видатки на поховання
учасників бойових дій та осіб з

_300о0

+3700

:::Дёщїґнзнтїтёёоёнтёини

0813172

0813171

І

і

особам з інвалідністю ІІ груп
Компенсаціині виплати особам
з інвалідністю на бензин,
ремонт, технічне
обслуговування автомобілів,
мотоколясок на транспортне
обслуговування

ондУ

'200

Розпорядження голови Волинської ОДА від 17.10.2018

року ”9680

+95о

і

Інша субвенція з місцевого
41053900 бюджету

1,3_

0712111

1011100

0313242

+146141

Ін

Інші видатки на соціальний

захист населення

Рішення Оваднівськоі' сільської ради від 09.10.2018 року

"93442/3

Видатки загального фонду

Первинна медична допомога
населенню, що надається
.
..
центрами первинної медичноі
(медико-санітарноі') допомоги
Надання спеціально'і' освіти
школами естетичного
виховання (музичними,
художніми, хореографічними,
театральними, хоровими,
мистецькими)

41053900 бюджету
1.4-

доходи загального фонду

+76843

+69298

На заміну кранів ФАПах - 99Огрн., технічне
обслуговування газорозподільчих систем - 2475грн.,
виготовлення техпаспорту та ПКД для Оваднівськоі
АЗПСМ - 73З78грн.
На навчання дітей, які проживають на територі'і'
Оваднівськоі' ОТГ в Володимир-Волинській дитячій
музичній школі
.

Доходи загального *онду
им
піар
+50000 року
„9681
Видатки загального фонду
+50000

оооиоиьоч

.

..

Лист начальника УСЗН. на надання матеріальної

допомоги на проведення ремонтних робіт у житловому
приміщенні, особі з числа дітей-сиріт

