УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 27.06. 2018 року

м.Яремче

№ 133- р

Про врахування субвенцій
та перерозподіл коштів
Керуючись ст. 78 Бюджетного Кодексу України, п. 24 Закону
України « Про Державний бюджет України на 2017 рік», п.15 рішення
міської ради від 21.12.2017 року № 293-19/2017 «Про міський бюджет на
2018 рік», рішення обласної ради від 22.06.2018 року №859-22/2018 «Про
внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», враховуючи рішення
обласної ради від 27.04.2018 року №841-21/2018 «Про внесення змін до
обласного бюджету на 2018 рік»:
1. Врахувати в дохідній частині спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету в сумі 50 000 (П’ятдесят тисяч)
гривень за ККД 41053900 «Інші субвенції», спрямувавши її фінансовому
управлінню як субвенцію для бюджету с. Яблуниця за ТПКВК МБ
3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на капітальний ремонт
церковного будинку УГКЦ Успення Пресвятої Діви Марії в с. Яблуниця
Яремчанської міської ради.
2. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету в сумі 300 000 ( Триста тисяч)
гривень за ККД 41053900 «Інші субвенції», спрямувавши її відділу
культури міськвиконкому за ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі
культури і мистецтва» на проведення ювілейного XXV Міжнародного
гуцульського фестивалю в м. Яремче.
3. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень фінансовому
управлінню для міської центральної лікарні, а саме:
- зменшити
бюджетні призначення на суму 210 000 (Двісті десять тисяч) гривень, з
яких:
- 100 000 (Сто тисяч) гривень за ТПКВК МБ 3722152 «Інші програми,
заклади та заходи у сфері охорони здоров’я» на виконання комплексної
програми здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020 рр. в Яремчанському
регіоні;
- 110 000 (Сто десять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 3732010
«Багатопрофільна
стаціонарна
медична
допомога
населенню»
(Ворохтянська міська лікарня);

- збільшити бюджетні призначення на суму 210 000 (Двісті десять
тисяч) гривень за ТПКВК МБ 3722113 «Первинна медична допомога
населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(відділеннями)».
4. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутчак

