ЛАЗУРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
75 сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
22.11.2019 року
смт. Лазурне
Про внесення змін до рішення
сесії від 26 грудня 2018 року № 640
“Про затвердження програм на 2019 рік”

№ 858

Керуючись статтями 26.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні», для забезпечення своєчасного фінансування, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити селищні програми зі змінами, а саме:
-Програму „Соціальний захист населення”,додаток №1 до цього рішення
додається;
-Програму „Соціальний захист ветеранів війни та праці”, додаток №2 до цього
рішення додається;
- Програму „Діти-наша спільна турбота”, додаток №3 до цього рішення додається;
- Програму „Благоустрій селища Лазурне на 2019 рік” ,додаток №4 до цього
рішення додається;
- Програму „Здійснення заходів із землеустрою в смт.Лазурне” ,додаток №5 до
цього рішення додається;
- Програму „Проведення культурно-масових заходів до свят у 2019 році” ,додаток
№6 до цього рішення додається;
- Програму „Розвиток фізичної культури і спорту у 2019 році” ,додаток №7 до
цього рішення додається;
- Програму „Використання коштів цільового фонду селищного бюджету” ,додаток
№8 до цього рішення додається
- Програму „Утримання комунального майна, додаток №9 до цього рішення
додається;
- Програму „Розвиток людського капіталу” ,додаток №10 до цього рішення
додається.

- Програму „ Фінансова підтримка установ та організацій,які фінансуються з
державного бюджету на 2019 рік”, додаток №11 до цього рішення
додається.
- Програму „ Організації допомоги Скадовському відділенню поліції
Новокаховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Херсонській області у забезпеченні охорони публічного порядку,безпеки
громадян,профілактики злочинності на території смт.Лазурне”, додаток №12 до
цього рішення
додається.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування та виконання
бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.

Селищний голова

С.Я.Бєлік

ЛАЗУРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
75 сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
22.11.2019 року
смт. Лазурне
Про преміювання
селищного голови

№ 861

Керуючись ст.26,28 Закону України “Про місцеве самоврядування в

Україні”,відповідно до Положення про преміювання працівників Лазурненської
селищної ради,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.За особистий вклад в загальний результат роботи,преміювати селищного голову
Бєлік Сергія Яковича за жовтень 2019 року у розмірі 6000,00 гривень.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціально-економічного розвитку,планування та виконання
бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.

Селищний голова

С.Я.Бєлік

ЛАЗУРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
75 сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
22.11.2019 року
смт. Лазурне

№ 857

Про внесення змін до рішення
сесії від 26 грудня 2018 року № 639
“Про селищний бюджет на 2019 рік”
Керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), статтями 26,28 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,відповідно висновку
фінансового управління районної державної адміністрації від 20 листопада 2019
року №02-25/1860 за результатами виконання Лазурненського селищного
бюджету за січень-жовтень 2019 року,висновку фінансового управління районної
державної адміністрації від 20 листопада 2019 року №02-25/18578 про обсяг
залишку коштів,що склався на рахунку спеціального фонду селищного бюджету
станом на 01 січня 2019 року,заключення фінансового управління районної
державної адміністрації від 29 жовтня 2019 року №02-25-1718 за результатами
розгляду рішення 73 сесії селищної ради сьомого скликання від 22 жовтня 2019
року №827 «Про внесення змін до рішення сесії від 26 грудня 2018 року №639
«Про селищний бюджет на 2019 рік»»,селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення 63 сесії селищної ради сьомого скликання від 26 грудня
2018 року №639 «Про селищний бюджет на 2019 рік»,а саме:
1.1 Спрямувати на покриття дефіциту селищного бюджету залишок коштів
селищного бюджету,що склався станом на 01 січня 2019 року на рахунку
спеціального фонду селищного бюджету(бюджету розвитку) у сумі 109000,00
гривень.
1.2 Збільшити доходи загального фонду селищного бюджету на суму 83040,00
гривень.
1.3 Збільшити видатки селищного бюджету на суму 192040,00 гривень,в тому
числі:

- видатки загального фонду селищного бюджету на суму 83040,00 гривень.
- видатки спеціального фонду селищного бюджету на суму 109000,00 гривень.
2.Затвердити уточнені обсяги:
- доходів селищного бюджету в сумі 20108159,00 гривень,в тому числі доходів
загального фонду селищного бюджету – 14508359,00 гривень,доходів спеціального
фонду селищного бюджету – 5599800,00 гривень згідно з додатком 1;
- джерел фінансування селищного бюджету на 2019 рік згідно з додатком 2;
- розподілу видатків селищного бюджету в сумі 22638002,00 гривень,в тому числі
видатків загального фонду селищного бюджету – 15559979,00 гривень,видатків
спеціального фонду селищного бюджету – 7078023,00 гривень згідно з додатком 3;
- міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4;
- розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на
будівництво,реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої,комунікаційної та
соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5;
- розподілу витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм у 2019 році
згідно з додатком 6;
- річного розпису кошторису та помісячного розпису плану асигнувань видатків
по загальному селищного бюджету згідно з додатком 7;
3.Внести зміни до рішення 73 сесії селищної ради сьомого скликання від 22
жовтня 2019 року №827 «Про внесення змін до рішення сесії від 26 грудня 2018
року № 639 “Про селищний бюджет на 2019 рік” ,а саме
рішення доповнити пунктами та викласти їх у наступній редакції:
«- спрямувати на покриття дефіциту селищного бюджету залишки коштів
селищного бюджету,що склалися станом на 01 січня 2019 року на його рахунках у
сумі 397391,00 гривень,у тому числі залишки коштів загального фонду – 372389,00
гривень,коштів спеціального фонду – 25002,00 гривень;
- збільшити доходи загального фонду селищного бюджету на суму 558100,00
гривень;
- збільшити видатки селищного бюджету на 955491,00 гривень,в тому числі
загального фонду на суму 930489,00 гривень та спеціального фонду на суму
25002,00 гривень».
4.Додатки 1-7 даного рішення є невід’ємною його частиною.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціально-економічного розвитку,планування та виконання
бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.

Селищний голова

С.Я.Бєлік

ЛАЗУРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
75 сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
22.11.2019 року

№ 860_

Про продовження терміну дії договору
оренди майна комунальної власності
територіальної громади смт Лазурне
Керуючись статтями 26,28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву ФОП Ніколенко Лілії Миколаївни,селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати згоду на продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна
комунальної власності територіальної громади №1 від 01.01.2019 р.,укладеного з
ФОП Ніколенко Лілією Миколаївною строком на 1 рік із 01січня 2020 р.
2. Внести зміни в п. 9.1 договору оренди майна комунальної власності
територіальної громади смт Лазурне №1 від 01.01.2019 р., а саме викласти в
наступній редакції:
«9.1 Цей Договір пролонговано строком на 1 рік, та діє з 01.01.2020 року до
31.12.2020 р. включно».
3. Інші умови договору оренди майна залишити незмінними.
4.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію
з питань соціально-економічного розвитку,планування та виконання
бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.

Селищний голова

С.Я.Бєлік

ЛАЗУРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
75 сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
22.11.2019 року
смт. Лазурне
Про надання
матеріальної допомоги

№ 831

Керуючись ст.26,28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,Програмою «Соціального захисту населення»,селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.Виділити матеріальну допомогу в межах планових асигнувань згідно
поданих заяв операційним та онкохворим:
Оніщук Валентині Йосипівні
Єрохіній Валентині Григорівні
Тихончі Тетяні Василівні
Ботнар Івану Михайловичу

- 2000,00
- 2000,00
- 2000,00
- 2000,00

2.Виділити матеріальну допомогу в межах планових асигнувань згідно
поданих заяв на поховання:
Євстаф’євій Олені Григорівні
Кравченко Юрію Григоровичу

- 1500,00
- 1500,00

3.Виділити матеріальну допомогу в межах планових асигнувань згідно
поданих заяв особам з інвалідністю 1 та 2 групи,а саме:
Сластьон Ганна Пантеліївна
Ковир Андрій Віталійович
Бондаренко Віра Трофимівна
Клишко Єлізавета Миколаївна
Білик Микола Васильович
Бондарчук Сергій Васильович
Пономарьова Олександра Василівна
Лазарєва Алла Володимирівна
Бутко Пелагея Іллівна

- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00
- 300,00

Кара Іван Дмитрович
- 300,00
Бєрдієв Азамат Борисович
- 300,00
Сулімова Ганна Ярославівна
- 300,00
Данилов Павло Васильович
- 300,00
Яковенко Віталій Васильович
- 300,00
Яковенко Олександр Юрійович
- 300,00
Кравчук Григорій Павлович
- 300,00
Андрієць Тетяна Станіславівна
- 300,00
Постриган Володимир Станіславович - 300,00
Громова Людмила Григорівна
- 300,00
Микитюк Євдокія Григорівна
- 300,00
Нечмилова Валентина Володимирівна - 300,00
Семенченко Тетяна Петрівна
- 300,00
Григор’єва Світлана Іванівна
- 300,00
Дробітько Олена Миколаївна
- 300,00
Мална Аліна Володимирівна
- 300,00
Субботін Геннадій Петрович
- 300,00
Фракман Лариса Євгенівна
- 300,00
Самойлова Людмила Корніївна
- 300,00
Фісак Тетяна Володимирівна
- 300,00
Кришковець Надія Іванівна
- 300,00
Микитчук Дарія Іванівна
- 300,00
Магденко Анастасія Юріївна
- 300,00
Григор’єв Ігор Іванович
- 300,00
Лєпілов Агей Никифорович
- 300,00
Єрошин Сергій Юрійович
- 300,00
Осокін Анатолій Антонович
- 300,00
Щербановська Аліна Олегівна
- 300,00
Байбуза Марина Анатоліївна
- 300,00

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування та виконання
бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.
Селищний голова

С.Я.Бєлік

