
МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
  від   09.09.2019р.                                                                                                                 № 121

Про   внесення   змін  в план 
використання  бюджетних коштів
на 2019 рік

      Згідно листа  МКП "Житлово-комунальне  управління"  № 500/02-2 від  04.09.2019р., в
зв'язку  з   необхідністю    проведення   видатків    міського  бюджету   на 2019 рік   та
керуючись  ст.26 п. 23  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»:

            
     1. Внести   зміни   в   план  використання   бюджетних  коштів  по  КФКВ  0116030
"Організація   благоустрою   населених   пунктів"   КЕКВ    2610  "Субсидії   та  поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)", а саме зменшити об'єкт: 
- "Оплата  послуг  по косінню  трави  та  підрізанню кущів в м. Миколаєві Львівської області"
на  суму 80448,82 грн.,  при цьому збільшити об'єкти: 
- "Послуги з косіння  трави  по вул. Шептицького (виїзд  з міста) в м. Миколаєві Львівської
області" - 11535,73грн.;
-  "Послуги  з  косіння   трави   по  вул.  Болоня  (канава),  вул.  С.  Бандери  (стадіон),  міське
кладовище в м. Миколаєві Львівської області" - 13710,57 грн.;
- "Послуги  з косіння  трави  в парках  по пл. ринок, вул. В. Великого, 400-річчя Миколаєва в
м. Миколаєві  Львівської  області" - 21160,44 грн.;
- "Послуги  з  косіння  трави  по вул. Возз'єднання, Чайковського, Просвіти, Д.Галицького,
Майдан Незалежності, В. Великого, пр-кт Грушевського, вул. Мазепи, вул. Федьковича, вул.
Дроговизька  в м. Миколаєві Львівської області" - 34042,08 грн.

     2.  Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради.

Секретар   міської   ради                                                                               І. М. Кобрин



МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я       
 

від   10.09.2019р.                                                                                                                № 122

Про   перенесення  коштів
загального фонду міського 
бюджету  на 2019 рік

        Згідно листа голови комісії з питань молоді, спорту, культури, освіти та духовного
відродження  від 09.09.2019р.,  у  зв'язку  з   необхідністю    проведення   видатків    міського
бюджету    на  2019  рік    та   керуючись   ст.26  п.  23   Закону   України   «Про   місцеве
самоврядування  в  Україні»:
                                 
1.  Внести  зміни  у  програму  розвитку   фізичної   культури,  спорту   та  патріотичного
виховання   в  м.  Миколаєві   на  2019  рік"   КФКВ  0115011  "Проведення   навчально-
тренувальних  зборів  і  змагань  з олімпійських  видів  спорту"  КЕКВ 2240 "Предмети,
матеріали, обладнання  та інвентар" зменшивши заходи:  "Участь дитячої  команди з футболу
м. Миколаєва у всеукраїнських  турнірах" на суму 22400,00грн., "Участь  ФК Миколаїв  у
традиційному   передсезонному   турнірі  "Кубок  Юста"  -  300,00грн.,  "Участь   юнацької
команди  м. Миколаєва з футболу у передсезонному  кубку області" - 1300,00 грн., при цьому
збільшити  захід  "Участь   команди   ФК  "Миколаїв"  в  чемпіонаті  області"  на  суму
24000,00грн.

  2. Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради.

Секретар  міської  ради                                                                                 І. М. Кобрин

МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я       



 
від   12.09.2019р.                                                                                                                № 126

Про   перенесення  коштів
загального фонду міського 
бюджету  на 2019 рік

        Згідно листа голови комісії з питань молоді, спорту, культури, освіти та духовного
відродження  від 06.09.2019р.,  у  зв'язку  з   необхідністю    проведення   видатків    міського
бюджету    на  2019  рік    та   керуючись   ст.26  п.  23   Закону   України   «Про   місцеве
самоврядування  в  Україні»:
                                  
                                                                                                     
1. Перенести   кошти  в   сумі  22000,00грн.  по  КФКВ  0115011  "Проведення   навчально-
тренувальних  зборів  і змагань  з олімпійських  видів  спорту"   КЕКВ 2240 "Оплата послуг
(крім комунальних)" з грудня   місяця   на  вересень місяць 2019 року.
       Збалансування  бюджету провести за рахунок  вільних  залишків.

2.  Внести  зміни  у  програму  розвитку   фізичної   культури,  спорту   та  патріотичного
виховання   в  м.  Миколаєві   на  2019  рік"   КФКВ  0115011  "Проведення   навчально-
тренувальних  зборів  і  змагань  з олімпійських  видів  спорту"  КЕКВ 2240 "Предмети,
матеріали,  обладнання  та  інвентар"  зменшивши захід:   "Підтримка  програми  розвитку
футболу  у місті Миколаєві  на 2019 рік", при цьому збільшити захід "Підтримка  програми
розвитку  настільного  тенісу  в місті  Миколаєві на 2019 рік" на суму  22000,00грн.

  3. Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради.

Секретар  міської  ради                                                                                 І. М. Кобрин

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 17.09.2019 р.                                                                                        №129



Про внесення змін до дохідної

та видаткової частини міського 

бюджету Миколаївської міської 

ради на 2019 рік

          У  зв’язку  з  необхідністю  проведення  видатків  міського  бюджету  на  2019  рік,
враховуючи  рішення  сесії  Миколаївської  районної  ради  №_____  від  18.04.2019р.  «Про
внесення  змін  до  показників  районного  бюджету  Миколаївського  району  на  2019  рік»,
рішення сесії  Миколаївської  міської  ради  №1390 від  26.06.2019р.  «Про внесення  змін до
показників бюджету Миколаївської міської ради на 2019 рік» та керуючись п. 23 ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

          1. Внести зміни в дохідну частину спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік за
рахунок  субвенції  з  районного  бюджету  за  кодом  41053900  «Інші  субвенції  з  місцевого
бюджету» в сумі 106886,00 грн. з жовтня місяця на квітень місяць 2019 року.

             2.Внести зміни до видаткової частини міського бюджету на 2019 рік по спеціальному
фонду в сумі 106886,00 грн. з жовтня місяця на квітень місяць 2019 року по КФКВ 0117370
«Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій» КЕКВ 3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» (співфінансування мікропроекту: «Капітальний ремонт
даху  приміщення  Управління  соціального  захисту  населення  Миколаївської  РДА  в  м.
Миколаїв Львівської області»).

           3. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.

Секретар міської ради                                    І.М.Кобрин

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 23.09.2019 р.                                                                                        №130



Про внесення змін в назву об’єкта

          Відповідно  до листа  МКП «Житлово  –  комунальне управління»  №524/02-2  від
24.09.2019р.,  враховуючи  рішення  Миколаївської  міської  ради  «Про  внесення  змін  до
показників  бюджету  Миколаївської  міської  ради  на  2019  рік»  від  13.09.2019р.  №1478,  у
зв’язку з необхідністю проведення видатків міського бюджету у 2019 році та керуючись ст. 26
п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Внести  зміни  в  назву  об’єкта  по  КФКВ 0117363  «Виконання  інвестиційних  проектів  в
рамках  здійснення  заходів  щодо  соціально  –  економічного  розвитку  окремих  територій
(включаючи  спів  фінансування)»  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам
(установам, організаціям)» а саме: «Капітальний ремонт ливневої каналізації по вул. Зелена в
м.  Миколаїв  Львівської  області»  викласти  в  наступній  редакції:  «Реконструкція  каналів
ливневої каналізації з облаштуванням елементів благоустрою по вул. Зелена в м. Миколаєві
Львівської області».

2.Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.

Міський голова                                       А.І.Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я



від 24.09.2019 р.                                                                                        №131

Про внесення змін в план 

використання бюджетних коштів

на 2019 рік

          Відповідно  до листа  МКП «Житлово  –  комунальне управління»  №525/02-2  від
24.09.2019р., у зв’язку з необхідністю проведення видатків міського бюджету у 2019 році та
керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Внести  зміни  в  план  використання  бюджетних  коштів  по  КФКВ  0116030  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам
(установам, організаціям)» а саме: зменшити об’єкти: «Капітальний ремонт тротуарів на вул.
Л.Українки  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,  «Капітальний  ремонт  тротуару  по  вул.
Підлісся в м. Миколаєві Львівської області», «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка
(від буд. №189) в м. Миколаєві Львівської області», «Капітальний ремонт тротуару по вул.
Лисенка в м. Миколаєві Львівської області», «Капітальний ремонт тротуару по вул. Зелена в
м.  Миколаєві  Львівської  області»  при  цьому  збільшивши  об’єкт:  «Капітальний  ремонт
тротуару  по  вул.  В.Великого  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»  (виготовлення  ПКД)  в
загальній сумі 3240,00 грн.

2.Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.

Міський голова                                       А.І.Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я



від 25.09.2019 р.                                                                                        №132

Про внесення змін в план 

використання бюджетних коштів

на 2019 рік

          Відповідно  до листа  МКП «Житлово  –  комунальне управління»  №525/02-2  від
25.09.2019р., у зв’язку з необхідністю проведення видатків міського бюджету у 2019 році та
керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Внести  зміни  в  план  використання  бюджетних  коштів  по  КФКВ  0116030  «Організація
благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» а саме:  зменшити  об’єкт: «Оплата послуг по косінню трави та
підстриганню  кущів  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»  -  93423,51  грн.,  при  цьому
збільшивши  об’єкти:  «Послуги  з  косіння  трави  по  вул.  Львівській  (виїзд  з  міста)  в  м.
Миколаєві  Львівської  області»  -  32029,66  грн.;  «Послуги  з  косіння  трави  по  вул.
Возз’єднання,  вул.  Чайковського,  вул.  Просвіти,  вул.  Д.Галицького,  Майдан Незалежності,
вул. В.Великого, вул. Шухевича в м. Миколаєві Львівської області – 31906,99 грн.; «Послуги
з косіння трави в парках по пл. Ринок, парк 400-річчя Миколаєва в м. Миколаєві Львівської
області  –  19827,68  грн.;  «Послуги  з  косіння  трави  по  вул.  С.Бандери  (стадіон),  міське
кладовище в м. Миколаєві Львівської області – 9659,18 грн.

2.Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.

Міський голова                                       А.І.Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я



від 30.09.2019 р.                                                                                        №134

Про внесення змін в план 

використання бюджетних 

коштів на 2019 рік

          Згідно листа МКП «Житлово – комунальне управління» від 30.09.2019р. №540/02-2, у
зв’язку з необхідністю проведення видатків міського бюджету на 2019 рік та керуючись ст. 26
п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

          1. Внести зміни в план використання бюджетних коштів по КФКВ 0117461 «Утримання
та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», а
саме:  зменшити: «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в м. Миколаєві Львівської
області (від буд. №89)», «Капітальний ремонт дороги по вул. Привокзальна в м. Миколаєві
Львівської  області»,  «Капітальний  ремонт  дороги  по  пр..  Грушевського  в  м.  Миколаєві
Львівської області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Підлісся в м. Миколаєві Львівської
області», «Капітальний ремонт дороги по вул. Шухевича в м. Миколаєві Львівської області»,
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  С.Бандери  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Базарна  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Гагаріна  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Устияновича  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Наливайка  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Космонавтів  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Чорновола  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Лисенка  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,
«Капітальний  ремонт  дороги  по  вул.  Шептицького  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»,
«Капітальний ремонт дороги по вул. Львівська в м. Миколаєві Львівської області» на суму
9018,42  грн.,  при  цьому  збільшити:  «Капітальний  ремонт  вулиці  В.Кіндрацького  в  м.
Миколаїв Львівської області» на суму 9018,42 грн. (проведення коригування «кошторисної
частини»  робочого  проекту  –  5400,00  грн.;  проведення  експертизи  робочого  проекту  –
3618,42 грн.)

        

           2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.

Міський голова                                       А.І.Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я



від 30.09.2019 р.                                                                                        №135

Про внесення змін в план 

використання бюджетних коштів

на 2019 рік

          Відповідно  до листа  МКП «Житлово  –  комунальне управління»  №543/02-2  від
30.09.2019р., у зв’язку з необхідністю проведення видатків міського бюджету у 2019 році та
керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Внести  зміни  в  план  використання  бюджетних  коштів  по  КФКВ  0116030  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти  підприємствам
(установам, організаціям)» а саме: зменшити об’єкт: «Капітальний ремонт тротуару по вул.
Підлісся  в  м.  Миколаєві  Львівської  області  (від  вул.  Шевченка  до  повороту  на  вул.
Б.Хмельницького» при цьому  збільшивши  об’єкт:  «Капітальний ремонт тротуару по вул.
Шептицького  (від  буд.  №82)  в  м.  Миколаєві  Львівської  області»  (виготовлення  ПКД)  в
загальній сумі 22442,87 грн.

2.Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.

Міський голова                                       А.І.Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я       



 
від   02.10.2019р.                                                                                                                № 136

Про   перенесення  коштів
загального фонду міського 
бюджету  на 2019 рік

        Згідно листів голови комісії з питань молоді, спорту, культури, освіти та духовного
відродження  від  01.10.2019р.,  02.10.2019р.    у  зв'язку   з    необхідністю    проведення
видатків    міського  бюджету   на 2019 рік   та  керуючись  ст.26 п. 23  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування  в  Україні»:
                                  
                                                                                                     
1. Перенести  кошти  в сумі  5200,00 грн.  по  КФКВ 0114082  "Інші  заходи  в галузі  культури
і мистецтва"  з КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар"  на КЕКВ 2240
"Оплата інших послуг  (крім комунальних)".
 Внести зміни  в основні  заходи  програми  "Молодь Миколаєва -2019 рік" "Відзначення
пам'ятних  дат, визначних  історичних  подій, свят, ювілеїв  та вшанування  видатних  людей",
а саме захід "День  вихователя  та всіх  дошкільних  працівників".

 2. Перенести  кошти  в сумі  8000,00 грн.  по  КФКВ 0114082  "Інші  заходи  в галузі
культури  і  мистецтва"  з КЕКВ 2240 "Оплата інших послуг  (крім комунальних)" (захід:
організація дитячих екскурсій по визначним місцям (діти батьків учасників АТО)  на КЕКВ
2210  "Предмети,  матеріали,  обладнання   та  інвентар"   (міські  змагання  з   пішого
мандрівництва "Повстанська ватра присвячена річниці УПА")
 Внести зміни  в основні  заходи  програми  "Молодь Миколаєва -2019 рік" 

3.Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради.

Міський  голова                                                                                                      А. І. Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я



від 02.10.2019 р.                                                                                        №137

Про внесення змін в план 

використання бюджетних коштів

на 2019 рік

          Відповідно до листів голови комісії з питань молоді,  спорту, культури, освіти та
духовного відродження від 02.10.2019р. вх.№С-850 та у зв’язку з необхідністю проведення
видатків міського бюджету у 2019 році та керуючись ст. 26 п. 23 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:

1.Внести зміни в основні заходи програми «Фізичної культури і спорту на 2019 рік», а саме
внести зміни в назву заходу «Проведення змагань з художньої гімнастики до Дня Святого
Миколая»,  виклавши  в  наступній  редакції  «Проведення  відкритих  змагань  з  художньої
гімнастики «Перлина Миколаєва – 2019» яке відбудеться 26-27.10.2019 року, м. Миколаїв,
Львівської області.

1.1  Перенести  кошти  по  вищевказаному  заходу  в  сумі  10000,00  грн.  з  грудня  місяця
збалансувавши  заходами,  а  саме:  «До  дня  міста  проведення  сімейного  веломарафону»
( червень),  «Проведення вуличних змагань  з  футболу серед дітей шкільного віку,  пам’яті
Василя  Михайловича  Кіндрацького» (липень),  «Підтримка  програми розвитку  дзюдо в  м.
Миколаєві на 2019 рік – проведення спортивних змагань до Дня міста Миколаєва» (червень).

2. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.

Міський голова                                       А.І.Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                                                                                                                                                                
  від    03.10.2019р.                                                                                                              №   138     

Про   збільшення  дохідної  та видаткової  
частини бюджету   по cпеціальному  фонду
на 2019 рік

     У  зв'язку  з   необхідністю    проведення   видатків    міського  бюджету   на 2019 рік   та
керуючись  ст.26 п.  23  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»  та
поступленням   благодійних  внесків : 

  1.  Збільшити    дохідну   частину   кошторисних   призначень  міського   бюджету   по
спеціальному  фонду  по  ККД 25020200  «Кошти, що отримують бюджетні  установи від
підприємств, організацій, фізичних  осіб  та від інших бюджетних  установ для виконання
цільових  заходів, у тому числі  заходів з відчуження  для  суспільних  потреб  земельних
ділянок  та розміщених на них інших об'єктів»   в сумі   1299857,00 грн.

  2.  Збільшити    видаткову   частину  бюджету  по  спеціальному  фонду  на   суму
1299857,00грн.,  а  саме:   КФКВ  0117310  "Будівництво   об'єктів   житлово-комунального
господарства"  КЕКВ 3142  «Реконструкція   та  реставрація   інших   об'єктів»   (кошти  АТ
"Укртранснафта"  щодо  розвитку  соціальної  інфраструктури  населених  пунктів  Львівської
області:  Реконструкція  мережі  вуличного  освітлення  в м. Миколаєві  Львівської області  по
вул. Шептицького)

   3.  Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради

 Міський  голова                                                                                              А. І. Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я       
 

від   10.10.2019р.                                                                                                                № 139

Про   перенесення  коштів



спеціального фонду міського 
бюджету  на 2019 рік

        У  зв'язку  з   необхідністю    проведення   видатків    міського  бюджету   на 2019 рік   та
керуючись  ст.26 п. 23  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»:
                                  
                                                                                                     
1. Перенести  кошти  в сумі  400,00 грн.   по   КФКВ 0114060 "Забезпечення  
діяльності  палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закладів"   з   КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"  на КЕКВ 2210 
"Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар".

2. Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради.

Секретар  міської  ради                                                                           І. М. Кобрин

МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
  від   15.10.2019р.                                                                                                                    № 140

Про   внесення   змін  в план 
використання  бюджетних коштів
на 2019 рік

      Згідно листа  МКП "Житлово-комунальне управління"  № 559/02-2 від  09.10.2019р., в
зв'язку  з   необхідністю    проведення   видатків    міського  бюджету   на 2019 рік   та
керуючись  ст.26 п. 23  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»:

            



   1. Внести   зміни   в   план  використання   бюджетних  коштів  по  КФКВ 
0117461 "Утримання  та розвиток автомобільних  доріг та дорожньої
інфраструктури  за рахунок  коштів  місцевого бюджету"  КЕКВ   3210 "Капітальні 
трансферти підприємствам (установам, організаціям)", а саме зменшити:
"Капітальний  ремонт дороги   по вул. Шевченка в м. Миколаєві Львівської області 
(від буд. №89); капітальний ремонт  вул. Зелена на відрізку від будинку 89 до 
будинку 105 в м. Миколаїв Львівської  області;  капітальний ремонт дороги  по 
вул. Привокзальна  в м. Миколаєві Львівської області; капітальний ремонт дороги  
по пр-ту Грушевського  в м. Миколаєві Львівської області;  капітальний  ремонт 
дороги  по вул. Підлісся  в м. Миколаєві Львівської області; капітальний ремонт 
дороги  по вул. Шухевича  в м. Миколаєві Львівської області; капітальний ремонт 
дороги  по вул. С.Бандери   в м. Миколаєві Львівської області; капітальний ремонт 
дороги по вул. Базарна  в м. Миколаєві Львівської області;  капітальний ремонт 
дороги по вул. Гагаріна  в м. Миколаєві Львівської області; капітальний ремонт 
дороги по вул. Устияновича   в  м. Миколаєві Львівської області;капітальний 
ремонт дороги по вул. Наливайка в м. Миколаєві Львівської області;  капітальний 
ремонт дороги по вул. Космонавтів  в м. Миколаєві Львівської області;
капітальний  ремонт дороги по вул. Чорновола  в м. Миколаєві Львівської області; 
капітальний ремонт дороги по вул. Лисенка  в м. Миколаєві Львівської області; 
капітальний ремонт дороги по вул. Шептицького  в м. Миколаєві  Львівської 
області;  капітальний ремонт дороги по вул. Львівська  в м. Миколаєві Львівської 
області"  на  суму  15532,21 грн.,  при  цьому  збільшити об'єкт:   "Капітальний 
ремонт дорожнього  покриття  по вул. Шевченка в м. Миколаєві Львівської 
області  (від буд. №89 до буд.№123)"   на суму  15532,21 грн.

  2. Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради.

Міський  голова                                                                                        А. І. Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
                                                                                                                                                                
  від    17.10.2019р.                                                                                                              №   144     

Про   збільшення  дохідної  та видаткової  
частини бюджету   по cпеціальному  фонду
на 2019 рік

     Згідно листа ДНЗ "Журавлик" №01-03/229 від 17.10.2019р., у зв'язку  з   необхідністю
проведення   видатків    міського  бюджету   на 2019 рік   та  керуючись  ст.26 п. 23  Закону
України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні» та  поступленням   благодійних  внесків :

  1.  Збільшити    дохідну   частину   кошторисних   призначень  міського   бюджету   по
спеціальному  фонду  по  ККД 25020100  «Благодійні  внески, гранди  та дарунки»   в сумі
3248,00 грн.



  2.  Збільшити   видаткову  частину бюджету по спеціальному фонду на  суму  3248,00грн., а
саме:  КФКВ 0111010 "Надання дошкільної  освіти " КЕКВ 3110 «Придбання  обладнання  і
предметів довгострокового  користування».

   3.  Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради

 Міський  голова                                                                                              А. І. Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
  від   17.10.2019р.                                                                                                                 № 145

Про   внесення   змін  в назву об'єкта

      Згідно листа  МКП "Житлово-комунальне  управління"  № 568/02-2 від  15.10.2019р., в
зв'язку  з   необхідністю    проведення   видатків    міського  бюджету   на 2019 рік   та
керуючись  ст.26 п. 23  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»:

            
     1. Внести   зміни   в   назву об'єкта   по  КФКВ  0117363 "Виконання інвестиційних
проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо соціально-економічного  розвитку  окремих
територій"  КЕКВ   3210 "Капітальні  трансферти підприємствам (установам, організаціям)",
а саме об'єкт: "Капітальний ремонт тротуару (права сторона) по вул. Зелена в м. Миколаєві
Львівської  області"   викласти в  наступній редакції: "Капітальний ремонт тротуару (права
сторона) по вул. Зелена в м. Миколаїв  Львівської області".

     2.  Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради.



Міський   голова                                                                                           А. І. Щебель

МИКОЛАЇВСЬКА   МІСЬКА    РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
  від   17.10.2019р.                                                                                                                    № 146

Про   перенесення  коштів по 
загальному фонду міського 
 бюджету  на  2019 рік

      Згідно листа  голови комісії  з  питань молоді,  спорту,  культури,  освіти та  духовного
відродження, у   зв'язку  з   необхідністю    проведення   видатків    міського  бюджету   на
2019 рік   та  керуючись  ст.26 п. 23  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в
Україні»:

            
     1. Перенести  кошти в сумі 10000,00 грн. по КФКВ 0114082  "Інші  заходи  в 
галузі  культури і мистецтва"  (Програма "Молодь Миколаєва-2019 рік")  з  2210 
"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (захід: "Проведення  5-го міського  
симпозіуму "Обличчя  скульптур-2019")   на   КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім  
комунальних)"   (захід: "Виїзна екскурсія у Львівський історичний  Музей - Арсенал")

    2. Перенести   кошти  в   сумі  6000,00грн.  по  КФКВ 0113242  "Інші   заходи   у  сфері
соціального  захисту  і соціального  забезпечення"  КЕКВ 2730 "Інші  виплати  населенню" з
грудня місяця на жовтень місяць 2019 року.
    Збалансування бюджету  провести за рахунок вільних залишків.

    3. Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської  ради.



Міський  голова                                                                                       А. І. Щебель


