ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
І пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 20 березня 2018 року

№ 283

Про внесення змін до міського
бюджету на 2018 рік
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", статей 23, 72, 85, 91, 101, Бюджетного
кодексу України, рішень міської ради від 24 грудня 2017 року № 85 «Про
міський бюджет на 2018 рік», від 10 січня 2018 року № 116 «Про
перейменування бюджетних установ комунальної власності Лановецької
міської ради», від 19 січня 2018 року № 145 «Про внесення змін до міського
бюджету на 2018 рік», від 26 лютого 2018 року № 227 «Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік» та враховуючи пропозиції постійної комісії
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної
власності, промисловості, підприємництва, транспорту, залучення інвестицій,
зв’язку та сфери послуг, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2018
рік 280000 грн. вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду, що
склався станом на 01 січня 2018 року (з них 280000 грн. – за рахунок вільного
залишку коштів, які надійшли до бюджету розвитку), а саме:
1.1. За функціональною класифікацією видатків:
Державне управління
280000 грн.
1.2. За головними розпорядниками коштів:
1.2.1. Міська рада
280000 грн.
з них на
капітальні видатки (КЕКВ 3000)
280000 грн.
КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» (додаток ) 280000 грн.
- Тернопільський обласний бюджет (на завершення робіт по капітальному
ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій в НВК«Лановецька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія» - утеплення зовнішніх стін
будівлі школи і заміна покрівлі) фінансування яких здійснювалося в 2017 році

за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
280000 грн.
2. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році
буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету,
згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності,
промисловості, підприємництва, транспорту, залучення інвестицій, зв’язку та
сфери послуг.

Міський голова

Р.В.КАЗНОВЕЦЬКИЙ
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Додаток
до рішення міської ради
від 20.03.2018 № 283

Зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету
( грн.)/грн.

Код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів2

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Код ФКВКБ

4

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Лановецька міська рада (головний
розпорядник)
Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальний ремонту з

0100000

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
Всього видатків на
завершеності
завершення
будівництва
будівництва
об'єктів на
об’єктів на майбутні
майбутні роки
роки

280000,00

Разом видатків на
поточний рік

280000,00

впровадженням енергозберігаючих
0119770

9770

технологій в НВК «Лановецька

0180

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

280000,00

280000,00

№2-гімназія» - утеплення зовнішніх
стін будівлі школи і заміна покрівлі
Всього

Секретар міської ради

280 000,0

__________________

В.В.ХОМ'ЯК

0,0

0,0

280 000,0

