Додаток № 1
до рішення міської ради
від 09.02.2018 № 32-__/VIІ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення міської ради
“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-47/VII “Про міський
бюджет на 2018 рік” із внесеними змінами від 30.01.2018 № 31-3/VII ”.
Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до
міського бюджету розроблений у зв’язку із необхідністю внесення змін в частині
перерозподілу коштів в межах їх загального обсягу відповідно до клопотань головних
розпорядників коштів.
Зокрема внесені зміни:
І. Перерозподіл видатків в межах річних призначень:
1.1. За зверненням головного розпорядника коштів УЖКГ (лист від 09.02.2018 №
99):
- збільшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету
розвитку) та включити до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКВМБ 1218110 “ Заходи із
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха ” у сумі
+115000,00 грн. (Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації , яка виникла в результаті
аварії на напірному колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт), що
розташований за адресою вул. Шевченка,153 (район закладу "Піцерія VIVA));
за рахунок зменшення нерозподілених видатків загального фонду по КПКВМБ
3718700 “Резервний фонд” в сумі -115000,00 грн.;
- внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку:
збільшити видатки розвитку по КПВКВМБ 1218110 “ Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха ” у сумі +655000,00 грн.
(Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації , яка виникла в результаті аварії на напірному
колекторі системи водовідведення (капітальний ремонт), що розташований за адресою
вул. Шевченка,153 (район закладу "Піцерія VIVA));
за рахунок зменшення видатків розвитку по головному розпоряднику коштів
УЖКГ по КПВКМБ 1216030 “ Організація благоустрою населених пунктів” в сумі 655000,00 грн. (Капітальний ремонт покриття дворових заїздів, в т.ч. ПКД , експертиза
проекту, авторський та технічний нагляд).

Секретар ради
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