
 

                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 27 

ІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 01.02.2017 року  
 

Про фінансування 

установ комунальної власності 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючої відділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. щодо внесення 

змін до міського бюджету на 2017 рік, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 67, 69, 71, 77, 88 

Бюджетного кодексу України,  враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Проводити фінансування 1/12 на І квартал 2017 року установ, а саме:  

Установи Загальний фонд 1/12 

Центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді 
471000,00 грн. 39250,00 грн. 

Відділ у справах сім'ї, молоді та 

спорту  

1186670,00 грн. 98800,00 грн. 

в тому числі: 
- проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань 

 

53000,00 грн. 

 

4400,00 грн. 

- утримання та навчально-

тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

1071670,00 грн. 89300,00 грн. 

-  утримання апарату 

управління громадських 

фізкультурно-спортивних 

організацій 

62000,00 грн. 5100,00 грн. 

Управління праці та соціального 

захисту населення Олевської ОТГ 

3854639,00 грн. 321100,00 грн. 

в тому числі: 

- територіальні центри 

 

3297800,00 грн. 

 

274800,00 грн. 



 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

- видатки грошової компенсації 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам, 

дітям інвалідам, хворим, які 

не здатні до 

самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги 

100000,00 грн. 8300,00 грн. 

- Центр соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів, центри 

професійної реабілітації 

інвалідів  

456839,00 грн. 38000,00 грн. 

Культура 3215968,00 грн. 267800,00 грн. 

в тому числі: 

- бібліотеки  

 

908159,00 грн. 

 

75600,00 грн. 

- школи естетичного виховання 

дітей  

1554248,00 грн. 129500,00 грн. 

- музеї 163561,00 грн. 13600,00 грн. 

- палаци і будинки культури, 

клуби  

590000,00 грн. 49100,00 грн. 

ВСЬОГО: 8728277,00 грн.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. та постійну 

комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

Голосували «За» - 24 

 

 

 

 

 


