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засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир - Волинської міської ради УП скликання
15.03.2019р.

08.30 год.

Присутні члени комісії:

Коба С.А., голова комісії, Принда А.П., Г удим А.Б., Жук Я.І. - члени комісії

Запрошені:

Шибирин Т.В., Ліщук І.С., Кулікова Л.В., Томашук І.Г., Атаманчук В.А.,
Віслобоков Р.Ю., Петрук В.М., Смикалюк О.П., Клачук О.Г.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо обрання секретарем засідання
Гудима А.Б. з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А. щодо порядку денного засідання комісії.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» О.
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок денний.

Порядок денний:
1.

Про погодження проекту рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до міського
бюджету на 2019».
Інформує: Шибирин Т.В.

2. Розгляд звернень відділу поліції ГУНП, в/ч 1008, Львівського прикордонного загону ЗРУ

Прикордонної Служби України.
Інформує: Атаманчук В.А.

3.

Різне.

погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік» ( зміни по
субвенціях з державного бюджету).

1. Про

'/

СЛУХАШ/І: Шибирин Т.В., яка запропонувала розглянути внесення змін до
рішення, а саме прийняти субвенцію з державного бюджету.
Жук Я.І., Коба С.А. Чому такі кошти перекидаються? Скільки є зараз заяв для
задоволення? Давайте 100 тис. грн. перекинемо, щоб тільки почати процедуру
реалізації програми «Муніципальна няня»
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував погодити даний
розділ проекту рішення виконкому, замінивши 800 тис. грн. на 100 тис. грн.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИШ/І: погоцити розділ проекту рішення виконавчого комітету зі
змінами.
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка доповіла про приймання коштів по субвенціях з
інших місцевих бюджетів.
Жук Я.І. Ці субвенції - це рішення трьох сільських рад. Там зафіксовано в них,
що вони погоджують направити ці кошти саме на ці цілі?
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував погодити даний
розділ проекту рішення виконкому.
Г ОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: погодити розділ проекту рішення виконавчого комітету.
СЛУХАЛИ: Шибирин Т.В., яка доповіла про перерозподіл асигнувань
загального обсягу ВИДатків по власних джерелах міського бюджету.
Жук Я.І. То ці кошти підуть на розрахунки за комунальні послуги чи на
заробітну плату управлінців?
СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував погодити даний
розділ проекту рішення виконкому.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4.

«ПРОТИ» 0.
'
«УТРИМАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: погодити розділ проекту рішення виконавчого комітету.

Розгляд звернень відділу поліції ГУНП, в/ч 1008, Львівського
прикордонного загону ЗРУ Прикордонної Служби України.
Інформує: Атаманчук В.А.

2.

СЛУХАЛИ: Атаманчука В.А., який доповів по суті, що відділ поліції ГУНП,
в/ч 1008, Львівський прикордонний загін ЗРУ Прикордонної Служби
України звернулись із проханням виділити для них кошти з міського
бюджету та доповів по суті питання.
Жука Я.І. Прошу зняти дане питання, 60 це кричуще порушення фінансової
бюджетної дисципліни і воно є незаконним.

ГОЛОСУВАШ/І:
«ЗА» 2.

«ПРОТИ» 0.
«УТРИМАЛИСЯ» 2.
ВИРІІЦИЛИ: не підтримати пропозицію.

СЛУХАЛИ: голову комісії Кобу С.А., який запропонував не пог0джувати
дане питання для подальшого розгляду.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 3.

«ПРОТИ»

0.

«УТРШХ/ІАЛИСЯ» 1.
ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію.

3. Різне.

У«Різному» питаньіпропозицій н над одило.

Голова комісії
Секретар

и

'

Коба С.А.
Гудим А.Б.

Додаток
до рішення виконавчого комітету

Володимир-Волинської міської ради
"
2019 року М
від "

[,

Зміни до міського бюджету м.Володимира-Волинськогона 2019 рік

[Ле

п/п

КПКВ

Сума

Назва

всього

в т.ч. по КЕКВ

Підстава внесення змін
або напрямок
використання

1. Зміни по субвенціях з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям... за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (ККД 41050300)
1 1

Одноразовадопомога
0813043 при народженні дитини
Відшкодування послуги
з догляду за дитиною
0813049 до трьох років
"муніципальна няня"

-800000

КЕКВ 2730

Лист начальника УСЗН

+800000

КЕКВ 2730

2. Зміни по інших субвенціях з місцевих бюджетів
доходи загального фонду
інша субвенція 3
Рішення Оваднівської сільської ради від
+ 41502
“05390“ теневого бюджету
27.02.2019 року [1928-1613
Видатки загального фонду
-

Забезпечення

0611161

2'1'
1011100

діяльності інших
,.
закладів у сфері освіти
(інклюзивно-ресурсний
центр)

Надання спеціальної
освіти школами
естетичного виховання

+1502

+20000

КЕКВ 2210

КЕКВ 2240

на відшкодування коштів за
навчання дітей в ВолодимирВолинському інклюзивноресурсному центрі (матеріали на
поточний ремонт)

на відшкодування коштів за
навчання дітей, які проживають
на території ОваднівськоїОТГ в
дитячій музичній школі м.
Володимира-Волинського
(поточнй ремонт коридору)

Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду
Багатопрофільна
0712010 стаціонарна медична

+20000

допомога

інша субвенція з

41053900 місцевого бюджету

-

Забезпечення
діяльності інших

(інклюзивно-ресурсний
центр)

на ремонт флюорографа
КЕКВ 3210

доходи загального фонду
Рішення Устилузької міської ради від 21.02.2019
+73923
року "945/5 ,
Видатки загального фонду

закладів у сфері освіти

0611161

+19341

КЕКВ 2111 +7800грн.,
КЕКВ 2120 '*22001'Рнч
КЕКВ 2210 '*'9341 грн.

+16640

КЕКВ 2282

22,
Багатопрофільна
0712010 стаціонарна медична
допомога

на отримання освітніх послуг
дитиною з інвалідністю в
Володимир-Волинському
інклюзивно-ресурсному центрі
(оплата праці з нарахуваннями,
матеріали для поточного
ремонту,придбання
світильників)
на придбання медичних товарів
для оснащення маніпуляційного
кабінету поліклініки ТМО

Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду

5:;::::ар:|=і::::чна
0712010 допомога

до бюджету розвитку)

до бюджету розвитку)

на придбання медичного

-.

+37942

КЕКВ +3210

обладнання для оснащення
маніпуляційного кабінету
поліклініки ТМО

доходи загального фонду
Інша субвенція 3

2'3'

“05390“ місцевою бюджету
Багатопрофільна

0712010 стаціонарна медична
допомога

Рішення Зарічанської сільської ради від
20.02.2019року М935/4
Видатки загального фонду

”0000

на придбання хімреактивів для

+20000

КЕКВ +2282

проведення лабораторних

обстежень населення в ТМО

обсящ видатків (по власних
міського
бюджету)
джерелах загального фонду

3. Пещрозподіл асигнувань в межах загального
Багатопрофільна

стаціонарна медична
0712010
допомога

-11094

КЕКВ -2282

+11094

КЕКВ 2271 +8820 грн.,
КЕКВ 2272 +21о грн .,
КЕКВ 2273 +2038 грн.,
КЕКВ 2275 +26 грн.

3'1 '
0710160 Керівнцтво і управління
у відповідній сфері у
містах

лист начальника відділу
охорони здоров"я
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ДЕРЖАВНА
ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ЛЬВІВСЬКИЙ пвиковдонний ЗАпн

вулиця Личаківська, будинок 74, місто Львів, 71010, телефон/факс: '(032) 239-01-11
Е-таі]: Іуіуйгавіп©руцвоииаКод ЄДРПОУ 14321653
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Міському Голові
м. Володимир-Волинський
Саганюку П.Д.
Волинська обл., м. Волошкмир-Волинськи
вул. Данила Галицького, 5
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овний Петро Данилович!
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Тіс а плідна спів аця, взаєморозуміння та взаємодопомога за роки
розбудови молодої Незалежної України вже стали доброю традицією в
стосунках між прикордонниками та керівниками місцевих органів
Волинської області.
метою проведення заходів пов*язаних із забезпеченням дій
Львівського прикордонного загону в умовах призову військовослужбовців
строкової служби, відновлення військових містечок, будівель та сПОРУд і
створеьшя належних умов для розміщення особового складу, навчання,
харчування та дозвілля, просимо Вас надати шефську (благодійну) допомогу
для забезпечення життєдіяльності військовослужбовців у вигляді
будівельних матеріалів, а саме:
- 'Гіпсокартон 12,0 мм 250 кв.м.
- Двері міжкімнатні- 9 шт.
Командування прикордоьшого загону сподівається на Ваше розуміння
та допомогу.
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