
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 15.10.2019 р.                                                                                       № 142

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  15.10.2019р.  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:
по  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  зменшити заходи  «Проведення
вуличних  змагань  з  футболу  серед  дітей  дошкільного  віку,  пам’яті  Василя  Михайловича
Кіндрацького»  -  2000,00  грн.;  «Дитячий  шаховий  турнір  весна  2019»  -  2000,00  грн.;
«Особиста першість серед школярів в різних вікових групах» - 3000,00 грн.; «Проведення
спортивних змагань з дзюдо до Дня міста Миколаєва» - 3000,00 грн., при цьому збільшивши
«Проведення клубних змагань  з  кікбоксингу» захід  «Проведення спортивних товариських
зустрічей з містами-побратимами» - 10000,00 грн.

2. Внести зміни в основні заходи програми «Молодь Миколаєва – 2019», а саме: по КЕКВ
2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  зменшити заходи  «Участь  колективів
Миколаївського міського Палацу культури в обласних конкурсах і фестивалях» - 1727,28 грн.;
«Святкування Дня міста Миколаєва» - 650,00 грн.; «Святкування 100-ї річниці Листопадового
чину»  -  3592,72  грн.,  при  цьому  збільшивши  заходи:  «»Проведення  5-го  міського
симпозіуму  «Обличчя  скульптур  –  2019»  -  680,00  грн.;  «»Святкування  Дня  державного
прапора України» - 5320,00 грн.

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.                                                                                   
№ 147

Про   внесення   змін  в план 
використання  бюджетних коштів
на 2019 рік

      Згідно листів  МКП "Житлово-комунальне управління"  №573/02-
2  від   17.10.2019р.,  №574/02-2  від  17.10.2019р.,  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  
0116030 "Організація  благоустрою  населених  пунктів"  КЕКВ   3210

"Капітальні  
трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)",  а  саме

зменшити об'єкт: 
"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"  на суму 18833,46 грн.,

при цьому 
збільшити  об'єкт:  "Капітальний  ремонт   тротуару   по  вул.

Шептицького від 
буд.№49 до СТО в м. Миколаїв  Львівської  області" на суму 18833,46

грн.

  2. Внести   зміни   в   план  використання   бюджетних  коштів  по
КФКВ  



0117310  "Будівництво   об'єктів   житлово-комунального
господарства"  КЕКВ   

3210  "Капітальні   трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)", а саме 

об'єкт  "Розроблення   проектної   документації   на  реконструкцію
полігону  

твердих  побутових  відходів, що включає  рекультивацію  полігону
твердих  

побутових   відходів   за  адресою  Львівська  область,  м.  Миколаїв,
урочище  

"Гроби",  викласти  в  наступній   редакції:  "Розроблення   проектної
документації на 

реконструкцію,  що  включає  рекультивацію   полігону  твердих
побутових  

відходів   з   метою   запобігання   виникнення   надзвичайної
екологічної  ситуації  

за   адресою  Львівська  обл., м. Миколаїв, урочище "Гроби".

  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 21.10.2019 р.                                                                                        №149

Про внесення зміни в назву об’єкта



          Відповідно до листа МКП «Миколаївводоканал» №547 від 21.10.2019р., 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 назву об’єкта по КФКВ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно –
каналізаційного господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» а саме: «Придбання кришок люків на вул. Тарла в м. Миколаєві»
викласти в наступній редакції: «Придбання кришок люків оглядових колодязів, тип важкий (з
зап. механ.)»

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    23.10.2019р.                                                                          
№   151                                                

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

     Згідно листа ДНЗ "Журавлик" №01-03/235 від 22.10.2019р.,  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   700,00 грн.

  2.  Збільшити   видаткову   частину  бюджету по  спеціальному
фонду  на   суму   700,00грн.,  а  саме:   КФКВ  0111010  "Надання
дошкільної  освіти " КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар».

   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   24.10.2019р.
№ 153

Про   перенесення  коштів
загального 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  12600,00грн.  по  КФКВ  0115011
"Проведення   навчально-тренувальних   зборів   і  змагань   з
олімпійських   видів   спорту"    КЕКВ  2240  "Оплата  послуг  (крім
комунальних)" з грудня   місяця   на жовтень місяць 2019 року.
       Збалансування   бюджету  провести  за  рахунок   вільних
залишків.

2.  Перенести  кошти   в  сумі   7000,00грн.  по  КФКВ  0114040
"Забезпечення  діяльності  музеїв і виставок"  КЕКВ 2111 "Заробітна
плата" - 5800,00грн., КЕКВ 2120 "Нарахування  на оплату праці" -
1200,00 грн.  з грудня  місяця на жовтень 2019 року.
      Збалансування   бюджету  провести  за  рахунок   вільних
залишків.

  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   25.10.2019р.                                                                                   
№ 155

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  4000,00 грн. по КФКВ 0114082  "Інші

заходи  в 
галузі  культури і мистецтва"  по  КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім

комунальних)"
з  листопада  місяця  на  жовтень місяць 2019 року.
    Збалансування  бюджету  провести  за рахунок  КФКВ 0114082

"Інші  заходи  в 
галузі   культури  і  мистецтва"   КЕКВ  2210  "Предмети,  матеріали,

обладнання  та 
інвентар".

    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    04.11.2019р.                                                                          
№   156                                                

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»: 

  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   29466,00 грн.

  2.  Збільшити   видаткову   частину  бюджету по  спеціальному
фонду на  суму  29466,00грн., а саме:  КФКВ 0117370 "Реалізація
інших  заходів  щодо  соціально-економічного   розвитку  територій"
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів»  (співфінансування по
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   05.11.2019р.
№ 157

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  4200,00 грн. по спеціальному  фонду

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"  для

придбання LED 
лампочок  в МПК.

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   06.11.2019р.                                                                                   
№ 161

Про   внесення   змін  в план 
використання  бюджетних коштів
на 2019 рік

      Згідно листа  МКП "Житлово-комунальне управління"  № 537/02-
2  від   05.11.2019р.,  №540/02-2  від  06.11.2019р.  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  936426,69 грн.,   "Капітальний  ремонт  

дорожнього  покриття  
по вул. Сагайдачного  в м. Миколаєві Львівської області (від буд.№5 

до буд. №20)  
на  суму 62398,66 грн.,  при  цьому  збільшити об'єкт:   "Капітальний

ремонт 
дороги  на  відрізку  вул. Устияновича (від вул. С. Бандери) - вул. 

Гагаріна (до 
буд.№1б) в м. Миколаєві Львівської області"   на суму  998825,35грн.

   2. Внести   зміни   в   план  використання   бюджетних  коштів  по
КФКВ 

0116030 "Організація  благоустрою  населених пунктів"  КЕКВ   3210 
"Капітальні 

трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)",  а  саме
зменшити: Виготовлення   проектної  документації  по:  капітальний  ремонт
тротуару  по вул. Б. Хмельницького  в м. Миколаєві Львівської області;  капітальний
ремонт  тротуару по вул. Лисенка  в м. Миколаєві Львівської області;  капітальний
ремонт  тротуару по вул. Олімпійська  в м. Миколаєві Львівської області; капітальний
ремонт  тротуару Провулок  Зеленої  в м. Миколаїв Львівської області; капітальний
ремонт  тротуару  по вул.  Космонавтів   (до  буд.  №33)   в  м.  Миколаєві  Львівської
області; капітальний ремонт  тротуару по вул. Космонавтів  (права  сторона)  в м.
Миколаєві Львівської області;  капітальний ремонт  тротуару по вул. Шептицького від
буд. №49 до СТО   в м. Миколаїв  Львівської області; капітальний ремонт  тротуару по
вул. Бічна  Зелена в м. Миколаєві Львівської області; капітальний ремонт  тротуару по
вул. Заньковецької  в м. Миколаєві Львівської області;  капітальний ремонт  тротуару
по вул. Лісна  в м. Миколаєві Львівської області;  капітальний ремонт  тротуару по
вул. С.Бандери  в м. Миколаєві Львівської області;  капітальний ремонт  тротуару по
вул. Палідовича - Карпатського (від вул. С. Бандери до вул. Київська)  в м. Миколаєві
Львівської області"  на  суму 16200,00 грн.,  при  цьому   збільшити
об'єкти:   
- "Капітальний ремонт  тротуару  Провулок Зеленої  в м. Миколаєві
Львівської області"   на суму  3240,00грн.;
- "Капітальний ремонт тротуару по вул. Олімпійська  в м. Миколаєві
Львівської   області" - 3240,00 грн.;



-  "Капітальний ремонт тротуару  по вул. Лисенка  в м. Миколаєві
Львівської області" - 3240,00 грн.;
- "Капітальний  ремонт тротуару по вул. Космонавтів  (до буд.№33) в
м. Миколаєві  Львівської області" - 3240,00 грн.;
-  "Капітальний ремонт   тротуару   по  вул.  Б.Хмельницького   в  м.
Миколаєві  Львівської області" - 3240,00 грн.

  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   11.11.2019р.                                                                                   
№ 163
Про   перенесення  коштів по 
загальному  та спеціальному фондах
 міського  бюджету  на  2019 рік
      Згідно листа голови комісії з питань молоді, спорту, культури,
освіти  та  духовного  відродження   та   МКП  "ЖКУ"  №528/02-2  від
11.11.2019р.  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  13000,00 грн.  по  КФКВ 0115011
"Проведення  

навчально-тренувальних  зборів   і  змагань   з  олімпійських   видів
спорту"  з  КЕКВ 

2210 "Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар"(заходи:"До Дня
міста 

проведення   сімейного  веломарафону"  -  2000,00грн.,  "Проведення
вуличних змагань з 

футболу   серед  дітей  шкільного   віку,  пам'яті   Василя  Михайловича
Кіндрацького" - 

3000,00  грн.,"Першість  м.  Миколаєва   з  шахів   серед  дорослих"
-3000,00грн., "Шаховий  

турнір  серед  інвалідів,  присвячений  Міжнародному  Дню  інвалідів"  -
2000,00грн,  

"Шаховий турнір  до Дня Святого  Миколая" - 3000,00 грн.)на  КЕКВ 2240
"Оплата  

послуг   (крім  комунальних)"  (захід:  підтримка  програми  розвитку
настільного  тенісу  в 

місті Миколаєві на 2019 рік")
           Збалансування  провести за рахунок вільних залишків.
    2.  Перенести  кошти  в  сумі  20000,0  грн.   по КФКВ 0117461

"Утримання  та 
розвиток  автомобільних  доріг  та дорожньої  інфраструктури  за

рахунок  
коштів  місцевого  бюджету"  КЕКВ  3210 "Капітальні  трансферти

підприємствам 
(установам, організаціям)" з  грудня  місяця  на  листопад 209 року.
      Збалансування  бюджету  провести за рахунок  КФКВ 0116030

"Організація  
благоустрою  населених  пунктів" КЕКВ 3210 "Капітальні  трансферти
підприємствам (установам, організаціям)". 
   3.  Внести   зміни до   програми "Молодь Миколаєва  -  2019 рік"

0115011 
"Проведення   навчально-тренувальних  зборів   і  змагань   з

олімпійських  видів 
спорту"  КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в загальній

сумі 4720,00 
грн.,  зменшивши  заходи:  "Участь  ФК  Миколаїв  у  традиційному

передсезонному  
турнірі  "Кубок  Юста"    на  суму  300,00  грн.,  "Участь   юнацької

команди  м. 
Миколаєва  з футболу  у передсезонному  кубку  області" - 1300,00

грн.,
"Підтримка  програми  розвитку  футболу  у місті Миколаєві  на 2019

рік" - 
3000,00 грн., "Підтримка  програми  розвитку  боксу  в Миколаєві  на

2019 рік" - 
120,00 грн. при  цьому збільшити заходи:  "Участь  дитячої  команди

з футболу  м. 
Миколаєва  у всеукраїнських  турнірах" - 4720,00 грн.



  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   12.11.2019р.                                                                                   
№ 164

Про   внесення   змін  в план 
використання  бюджетних коштів
на 2019 рік

      Згідно листа  МКП "Житлово-комунальне управління"  № 529/02-
2  від   12.11.2019р.   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  0116030
"Організація благоустрою  

населених  пунктів"   КЕКВ    3210  "Капітальні    трансферти
підприємствам 

(установам, організаціям)",  а  саме: "Капітальний  ремонт  тротуару
по вул. 

Шептицького  (від  буд.82)   в   м.  Миколаєві   Львівської  області"
викласти  в  

наступній   редакції  "Капітальний   ремонт   тротуару   по  вул.
Шептицького (від 

буд.№82) 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   13.11.2019р.
№ 165

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   5500,00  грн.    по    КФКВ 0114040

"Забезпечення  
діяльності музеїв  і  виставок"   (ККД 25010300)  з   КЕКВ 2240 "Оплата послуг

(крім 
комунальних)"  на КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання  та

інвентар"  
для   придбання   галерейних   підвісок  (траверсів)   до   історико-

краєзнавчого  
музею.



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   13.11.2019р.                                                                                   
№ 166

Про   перенесення  коштів по 
загальному фонду міського 
бюджету  на  2019 рік

      Згідно листа МПК №24/01-08 від 13.11.2019р.,  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  36000,00 грн. по КФКВ 0114082  "Інші

заходи  в 



галузі  культури і мистецтва"  з  КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали,
обладнання  та 

інвентар"   на  КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім  комунальних)" для
оплати  за  

послуги    по організації  концерту  на "Миколаївські  фестини", фото
та відео 

зйомку.
    
    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   13.11.2019р.                                                                                   
№ 167

Про   внесення   змін  в план 
використання  бюджетних коштів
на 2019 рік



      Згідно листа  МКП "Житлово-комунальне  управління"  № 543/02-
2  від   13.09.2019р.,  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: 
- "Поточний ремонт  вуличного  освітлення  по вул. Шевченка  в м.
Миколаїв  Львівської  області"  на  суму  101942,00грн.
-  "Оплата  послуг  по  косінню  трави  та   підрізанню кущів  в  м.
Миколаєві Львівської області"  на  суму 1472,73 грн., 
 при цьому збільшити об'єкти: 
- "Послуги з косіння  трави  по вул. Возз'єднання, вул. Чайковського,
вул.  Просвіти,  вул.  Д.Галицького,  Майдан  Незалежності,  вул.
В.Великого,  пр-кт  Грушевського,вул.  Завалля,  вул.  Мазепи,  вул.
Дроговизька  (дитячий  майданчик),  вул.  Болоня  (канава),  вул.
Устияновича (музей)  в м. Миколаєві  Львівської області"   на суму
38198,52 грн. грн.;
- "Послуги з косіння  трави  в парках  по пл. Ринок, парк 400-річчя
Миколаєва  в м. Миколаєві Львівської  області"   на  суму 21650,82
грн.;
- "Послуги  з косіння  трави  по вул. Шептицького (виїзд з міста), вул.
Львівська (виїзд з міста)  в м. Миколаєві  Львівської області" на суму
43565,39 грн. 

     2.  Дане  розпорядження   затвердити  на  черговій   сесії  міської
ради.

Міський   голова
А. І. Щебель


