УКРАЇНА

ТУЛЬЧИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Тульчинського району
Вінницької області
_______7_______скликання
______6________сесія

- проект -

Р І Ш Е Н Н Я № ___
від 02 березня 2016 року
Про розподіл коштів вільного залишку
міського бюджету станом на 01.01.2016 року
Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань бюджету

і фінансів Добровольської Л.І., враховуючи пропозиції постійної комісії з
питань
бюджету,
фінансів,
соціально-економічного
розвитку,
підприємництва та торгівлі щодо проведення видатків в поточному році,
керуючись78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Тульчинська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Провести розподіл вільних залишків станом на 01.01.2016 року
По

загальному фонду

- всього

352874 грн

в т.ч.
- утримання апарату міської ради
(придбання ноутбука секретарю виконкому)
- за експертну оцінку майна по вул. Незалежності,2
(розташованого на першому поверсі 5-ти поверхового
житлового будинку)
- на навчання по проведенню тендерів
- ремонт службового автомобіля
- оформлення архіву
- за авторський,технічний нагляд за реконструкцією
котельні по вул..Артоболевського,8Е

-10000 грн

-900грн
-2400 грн
-10000 грн
-8000 грн
-539 грн

- поточний ремонт вулиць міста

-108953 грн

- на благоустрій міста (озеленення)

-21035 грн

- допомога на лікування онкохворої дитини Короленко

-10000 грн

- на придбання ветприпаратів для стерилізації собак

-35000 грн

- на оплату праці спеціаліста-архітектора з нарахуваннями - 57486 грн
- на оплату праці спеціаліста-землевпорядника з нарахуваннями
- 51200 грн
- підтримка КП по управлінню будинками(оцінка стану
додержання умов проведення метрологічних робіт
в атестаційній вимірювальній лабораторії)

-4057 грн

-субвенція районному бюджету на придбання принтера
для дошкільного навчального закладу міста №4

-3000 грн

- підтримка КП «Тульчинкомунсервіс» для впорядкуванню
міського сміттєзвалища
-30304 грн
всього

-352874 грн

По спеціальному фонду
- капітальний ремонт вулиць -(бюджет розвитку:
продаж землі,майна, пайова участь від будівництва) -245943грн
- на поточний ремонт доріг(дорожні фонди)

-

2630 грн

- на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ (ФОНС)
(ч/з КП «Тульчинкомунсервіс»)

- 150грн

- на благоустрій міста(цільові фонди)
(ч/з КП «Тульчинкомунсервіс»)

- 843грн

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та
торгівлі (голова Швейбиш Ю.І.)
Міський голова

В.М.Весняний

