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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
                        2020 року
Борислав
 №  



Про погодження змін  до кошторису доходів і видатків за  спеціальним фондом управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
Відповідно до п.а п.1 ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік”, рішення міської ради від 30 січня 2020 року № 2278 „Про внесення змін в додатки 3,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за спеціальним фондом”, беручи до уваги листа начальника управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради від 16 листопада  2020 року №01-10/3383, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити зміни до кошторису доходів та видатків управління житлово- комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Олегу ЛЕВИЦЬКОМУ) за спеціальним фондом, а саме:
1.1) збільшити обсяг видатків: за КПКВ 1217310 „Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства” на об’єктах   реконструкція водопроводу по вул. Січових Стрільців в м. Бориславі Львівської області  на суму 230000,00 грн. та реконструкція водопроводу на вулиці Івасюка в м. Бориславі Львівської області на суму 70000,00 грн.;
1.2) зменшити обсяг видатків: за КПКВ 1217461 по об'єкту капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м. Бориславі Львівської області на суму 300000,00 грн.
2. Рекомендувати фінансовому управлінню (Юрію ПЕТРІВУ) внести зміни до розпису міського бюджету за спеціальним фондом та профінансувати управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради відповідно до пункту 1 цього рішення.

3. Доручити управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради (Олегу ЛЕВИЦЬКОМУ) підготувати рішення міської ради щодо внесення змін до  кошторису доходів і видатків за спеціальним фондом управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради.




4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Романа САДЛІВСЬКОГО.



Міський голова                                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ
































