УКРАЇНА
Волоківська сільська рада
Глибоцького району Чернівецької області
60413с. Волока вул. В.Александрі №51 «А» тел 3-02-02, факс 3-02-00

Рішення № 104-28/17
сесії УІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від
27 липня 2017 року
Про внесення змін до рішення сесії
Волоківської сільської ради
№361-21/16 від 23 грудня 2016 року
«Про сільський бюджет на 2017 рік
Керуючись п 23 ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
п 7 . ст. 23 Бюджетного Кодексу України , та згідно з Повідомленням №38 та 39 від
24.07.2017 року про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального
фонду державного бюджету на 2017 рік, Волоківська сільська рада ОТГ Вирішила:
1. Внести зміни у додаток №1 рішення сесії «Про сільський бюджет на 2017 рік»
згідно додатку № 1 в тому числі збільшити план доходів загального фонду по коду
«41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури ОТГ» в сумі 947800,00 грн та по коду «41033200 Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ» в
сумі 1895700 грн./додаток додається/.
2. Внести зміни у додаток №2 рішення сесії «Про сільський бюджет на 2017 рік»
згідно додатку № 2 в тому числі
3. Внести зміни у додаток №3 рішення сесії «Про сільський бюджет на 2017 рік»
згідно додатку № 3 в тому числі
Збільшити план видатків спеціального фонду сільського бюджету по
КФК 0116310 КЕКВ 3122 – 1895700,00 грн
4. Установити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 947800,00 грн,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду.
5.
Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 947800,00
грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду
до спеціального фонду та збільшити план видатків по:
КФК 0116310 КЕКВ 3122 – 947800,00 грн
6. Начальника фінансового відділу сільської ради внести зміни до річного та
помісячного розпису сільського бюджету.
7. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету.

Сільський голова

Глопіна В І

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада
Глибоцького району Чернівецької області
60413с. Волока вул. В.Александрі №51 «А» тел 3-02-02, факс 3-02-00
Рішення № 105-28/17
28 сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради (ОТГ)
Від 27.07.2017року

Про продовження будівництва Лікарської
амбулаторії в с. Грушівка та
ДНЗ Веселка с. Валя Кузьмина
Вислухавши інформацію Волоківського сільського голову Глопіни В.І.
про продовження будівництва лікарської амбулаторії в с. Грушівка та ДНЗ
Веселка с. Валя Кузьмина та керуючись ст.. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування» сесія Волоківської сільської ради (ОТГ)
В И Р І Ш И Л А:
1. Виділити 670 000 грн. на продовження будівництво лікарської
амбулаторії в с. Грушівка.
2. Доручити сільському голові Глопіні В.І. підписати договір з ТзОВ
«Надія» для продовження будівництва лікарської амбулаторії в с.
Грушівка згідно кошторисної документації.
3. Виділити 2 173 500 грн. на продовження будівництва ДНЗ «Веселка» в
с. Валя Кузьмина.
4. Доручити сільському голові Глопіні В.І. підписати договір з ТзОВ
«Надія» для продовження будівництва ДНЗ «Веселка» в с. Валя
Кузьмина.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
фінансового відділу Олентерюк А.Г.

Сільський голова:

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 106-28/17
ХХVIII сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 27.07.2017 року

«Про приєднання до Угоди Мерів
щодо Клімату та Енергії».

Заслухавши інформацію депутата сільської ради Пентелейчука В.Г. про
провідну ініціативу Європейського Союзу стосовно важливості приєднання
Волоківської ОТГ до Угоди Мерів щодо Клімату та Енергії, її переваги та
зобов’язання, та керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, сесія Волоківської сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Приєднатись до Угоди Мерів щодо Клімату та Енергії.
2. Уповноважити
Волоківського сільського голову Глопіну В.І.
підписати Угоду Мерів щодо Клімату та Енергії.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань містобудування, будівництва, з питань житлово-комунального
господарства та комунальної власності, земельних відносин та охорони
природи.
Сільський голова:

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 106-28/17
ХХVIII сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 27.07.2017 року

«Про затвердження 2-о разового
вивезення побутових відходів з території
Волоківської ОТГ»
Керуючись ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також
заслухавши інформацію сільського голови Глопіна В.І. і старосту с.Валя Кузьмина
Джуряк О.К. ,а також на численні прохання жителів сіл Валя Кузьмина про додатковий
вивіз
побутових відходів з території Волоківської ОТГ ,сесія Волоківської сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію сільського голови та старости про необхідність
вивезення
побутових відходів з території Волоківської ОТГ двічі на тиждень ,а саме : понеділок та
п’ятниця.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Глопіна
В.І.

Сільський голова

В.І. Глопіна

