НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять перша сесія сьомого скликання
«26 » березня 2018 року

№ 1060
РІШЕННЯ

Про виділення коштів
з сільського бюджету
Згідно зі ст. 4 Закону України № 1562-ХІІ від 18.09.1991р.’’Про джерела фінансування
дорожнього господарства в Україні’’, ст. 20 Закону України ’’Про автомобільні дороги ’’ (із
змінами) , ст. 26, 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", для
покращення транспортного сполучення та безпеки руху сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Виділити з бюджету сільської ради кошти в сумі 65 000 грн.(шістдесят п»ять тисяч
гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ в т.ч. з загального фонду - 65000 грн.(шістдесят
п»ять тисяч гривень 00 копійок) за рахунок залишків коштів загального фонду на початок
року на поточний середній ремонт автомобільної дороги
Р-02 Київ - Іванків-Овруч за
рахунок коштів сільського бюджету , в тому числі на виконання обсягів робіт 65 000
грн.(шістдесят п»ять тисяч гривень 00 копійок ) та на утримання Служби автомобільних
доріг у Київській області - 65000 грн.(шістдесят п»ять тисяч гривні 00 копійок) по програмі
ТКВКБМС 7461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого бюджету)
КЕКВ-2610 (Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям)
2. Визначити головним розпорядником коштів Новопетрівську сільську раду
Вишгородського району Київської області на 2018 рік в частині виконання робіт з поточного
середнього ремонту автомобільної дороги Р-02 Київ – Іванків – Овруч.
3. Визначити замовником робіт та одержувачем бюджетних коштів – Службу автомобільних
доріг у Київській області для виконання бюджетної програми ТКВКБМС 7461 (Утримання
та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету)
КЕКВ-2610
(Субсидії
та
поточні
трансферти
підприємствам
(установам,організаціям)
4. Включити Службу автомобільних доріг у Київській області в мережу розпорядника та
одержувача бюджетних коштів.
5. Внести відповідні зміни до розписів сільського бюджету та джерел фінансування
сільського бюджету в частині додатків до рішення «Про сільський бюджет Новопетрівської
сільської ради на 2018 рік» № 2, 3 .
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету,
комунального майна, благоустрою та розвитку інфраструктури села.

Сільський голова

Р.М.Старенький

