ПРОТОКОЛ ”9143”.
засідання депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціальноекономічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності
Володимир - Волинської міської ради УП скликання
16.10.2019 р.

12.00 год.

Присутні члени комісії:

Коба С.А. * голова комісії, Савельєв М.Г., Принда А.П., Гудим А.Б.
комісії

- члени

Запрошені:

Ліщук І.С., Томашук І.Г., Чубок К.В., Смикалюк О.П.

Порядок денний:

]. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про внесення змін ДО міського бюджету на 2019 рік».
Інформує: Томашук І.Г.
2.Різне.

СЛУХАЛИ: голову комісії щодо Обрання секретарем засідання Савельєва
М.Г., з огляду на складення повноважень Жуком Я.І.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4

.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРШ/ІАЛИСЯ» 0.
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем засідання Савельєва М.Г.
СЛУХАЛИ: голову комісії щодо порядку денного засідання комісії з
пропозицією включити до порядку денного питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»

4.

«ПРОТИ» 0 .
«УТРИМАЛИСЯ» О.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
..
1. Про погодження проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про
внесення змін до міського бюджету на 2019 рік».
СЛУХАЛИ: Томашук І.Г. ЩОДО суті питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» 4

.

«ПРОТИ» 0

.

«УТРІ/ПХ/ІАЛИСЯ» 0.

ВИРІШИЛИ: погодити
2. Різне: у «Різному пр

Голова комісії
Секретар

оект рішення виконавчого комітету.
не надходило».

позґїіій

('і

Коба С.А.

Савельєв М.Г.

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
від

року М
-- жовтня
2019
рік
на
2019

Зміни до міського бюджету м.Володимира-Волинського

Підстава внесення змін
або напрямок
Назва
п/п КПКВ
в т.ч. по КЕ КВ
всього
використання
1. Зміни по інших субвенціях з місцевого бюдщету
доходи загального фонду
Розпорядження голови Волинської ОДА від 26.09.2019
інша субвенція з місцевого
+3400
41053900 бюджету
року "9 581
Видатки загального фонду
Сума

ІГ!

-

1 1

' '

Компенсаційні виплати
особам з інвалідністю на
“бензин, ремонт. технічне
0813171 обслуговування
. .
мотоколясок
автомобіпів.
і
на транспортне
обслуговування
-

2.

+3400

КЕКВ 2730

Лист начальника у п р авління
'
.
соціального захисту населення

Перерозподіл асигнувань в межах загального обсящ видатків

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

0712111
2.1.

Реконструкція будівлі
торгового центру по вул.
Луцькій, 230 під
Володимир-Волинську
амбулаторію загальної
практики сімейної
медицини Ма2

-36027,66

КЕКВ 3210

Видатки загального фонду

0712111

Первинна медична
допомога населенню, що
НЗДЗЄТЬСЯ центрами
“первинної медичної
(медико-санітарної)

Керуючий справами

+36027,66

Лист начальника відділу з питань
охорони здоров'я, на оплату
послуг по виготовленю технічної
документації по поділу земельної
ділянки, проекту землеустрою.
для ґігюэедітт реконструкції
...г

КЕКВ 2610

І.С.Ліщук

