УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ

№

Від « 12 » квітня 2017 року

У

Про затвердження акту погодження межі
між земельними ділянками
гр. Бончук М.Ф., вул. Гагаріна, 12
та гр. Севастьяновою Л.С.,
гр. Назар С.П. вул. Гагаріна, 10
Розглянувши акт погодження межі між земельними ділянками гр. Бончук М.Ф. в м.
Почаїв вул. Гагаріна, 12 та гр. Севастьянової Л.С., гр. Назар С.П. в м. Почаїв вул. Гагаріна, 10
від 21.03.2017р., керуючись Земельним кодексом України, Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні ”, сесія Почаївської міської ради

ВИРІ ШИЛА:
1.

Затвердити акт погодження межі між земельними ділянками гр. Бончук М.Ф. в м.
Почаїв вул. Гагаріна, 12 та гр. Севастьянової Л.С., гр. Назар С.П. в м. Почаїв вул.
Гагаріна, 10 від 21.03.2017р.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ

№

Від « 12 » квітня 2017 року
Про затвердження Порядку
розроблення та виконання
місцевих цільових програм

З метою визначення порядку розроблення місцевих цільових програм,
моніторингу і звітування про їх виконання, встановлення єдиного порядку
розроблення місцевих цільових програм, керуючись Бюджетним кодексом
України, Наказом міністерства економіки України №367 від 04.12.2006 року
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення
регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія
Почаївської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок розроблення та виконання місцевих цільових
програм (далі - Порядок) (додається).
2. Розробникам місцевих цільових програм при їх складанні і внесенні
змін до них дотримуватися зазначеного Порядку.

3.
Керівникам відділів міської ради, заступникам міського голови до 1
червня 2017 року переглянути місцеві цільові програми та привести їх
відповідно, до вимог, встановлених Порядком.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення
«12» квітня 2017 року

№793

Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р.
№ 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в
Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів
місцевого самоврядування», статті 14 Бюджетного Кодексу України, керуючись
пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Внести зміни до дохідної частини загального фонду міського бюджету
на 2017 рік за кодом класифікації доходів 14000000 «Внутрішні податки на товари
та послуги»:
1.1. Зменшити дохідну частину загального фонду міського бюджету за
кодом класифікації доходів 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на суму 3400000
гривень.
1.2. Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету за
кодами класифікації доходів:
14021900 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції) - пальне» на суму 900000 гривень;
14031900 «Акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) - пальне» на суму 2500000 гривень.
2. Збільшити обсяг видатків (бюджету розвитку) спеціального фонду
міського бюджету на 2017 рік на 96155 гривень за рахунок вільного залишку
коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду станом на 01.01.2017 року:
2.1. Почаївська міська рада
96155 гри.
з них:
•
капітальні видатки (КЕКВ3000)
96155 грн.
в тому числі:
КПКВ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території» (програма «Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього
освітлення вулиць населених пунктів Почаївської міської об ’єднаної
територіальної громади на 2017-2018 роки»)
8280 грн.

КПКВ
0116430 «Розробка схем та проектних рішень масового
застосування» (програма «Розроблення проектно-будівної документації
Почаївської міської об ’єднаної територіальної громади»
20875 грн.
КПКВ 0117470
«Внески
до
статутного
капіталу
суб’єктів
господарювання» (програма «Реконструкція водопровідної мережі в м. Почаїв на
2017-2018 роки»)
67000 грн.
3. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році
будуть фінансуватися за рахунок коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду
міського бюджету, згідно з додатком 1.
4. Затвердити у новій редакції перелік місцевих (регіональних) програм,
які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток
№ 7 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 634 «Про
міський бюджет на 2017 рік», згідно з додатком 2.
5.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Касаткіна О.П.

Додаток № 2
до рішення міської ради від 12.04.2017 р № 793
"Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік'

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться та рахунок коштів
міського бюджету у 2017 році'
гри

Код програмної
класифікації
Код ТПКВКМБ
видатків та
/
кредитування
ТКВКБМС3
місцевих
бюджетів2

Код ФКВКБ4

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

Найменування місцевої (регіональної)
програми

Міська рада (головний розпоряоник)

0100000
0110000

Міська рада (віоповіоальний виконавець)

0111230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим
батьківського піклування, яким виповнилося 18 років

0113160

3160

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оз
доровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)

0113400

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

0114030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші
мистецькі заклади та заходи

0115012

5012

0810

0118600

8600

0133

0110170

0170

0111

0116310

6310

0490

Цільова програма допомоги дітям сиротам і дітям
позбавленим батьківського піклування Почаївської
міської обєднаної територіальної громади на 2017 2018 роки
Цільова соціальна програма оздоровлення та
відпочинку дітей Почаївської міської обєднаної
територіальної громади на 2017 - 2018 роки

Комплексна прогама соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення Почаївської
міської обєднаної територіальної громади на 2017 2018 роки
Цільова пограма організації свят та розвитку культури
і мистецтв Почаївської міської обєднаної
територіальної громади на 2017 - 2018 роки

Цільова програма розвитку фізичної культури і
спорту Почаївської міської обєднаної територіальної
громади на 2017 - 2018 роки
Цільова програма розвитку місцевого самоврядування
Почаївської обєднаної територіальної громади на
Інші видатки
2017-2018 роки
Створення належних умов для діяльності виконавчих
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальноорганів Почаївської міської ради на 2017-2018 роки
технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку
території

Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього
освітлення вулиць населених пунктів Почаївської
міської обєднаної територіальної громади на 20172018 роки"

Спеціальний фонд

Разом загальний га
спеціальний фонди

372 700,0

2 006 155,0

2 378 855,0

372 700,0

2 006 155,0

2 378 855,0

іагал ь н и й фонд

3 700,0

3 700,0

60 000,0

60 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

ЗО 000,0

ЗО 000,0

79 000,0

79 000,0

410 000,0

410 000,0

8 280,0

8 280,0

1

0116430

0117470

6430

7470

Розроблення проектно-будівної документації
Почаївської міської обсднаної територіальної громади

0443

Розробка схем та проектних рішень масового
застосування

0490

Внески до статутного капіталу субєктів господарювання

Реконструкція водопровідної мережі в місті Почаїв на
2017-2018 року
372 700.0

Всьої о
------------ Ь------ ь.
С е к р е т а р м іс ь к о ї р а д и

Реформування та розвиток ЖКГ Почаївської міської
обєднаної територіальної гроимади

В .Я .У й в а н

20 875,0

20 875,0

1 500 000,0

1 500 000,0

67 000,0

67 000,0

2 006 155,0

2 378 855,0

