УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 30.08. 2017 р.

м.Яремче

№ 167-р

Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
та врахування субвенції
Керуючись Бюджетним Кодексом України, враховуючи протокол
постійної комісії міської ради з питань економіки, фінансів та бюджету від
30.08.2017 року, відношення
управління освіти та відділу культури
міськвиконкому :
1. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію, виділену із державного бюджету, в сумі 1 700 000 (Один мільйон
сімсот тисяч) гривень по ККД 41030800 «Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати( утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот».
Спрямувати вказану субвенцію управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому за КПКВК МБ 1513010 для фінансування
видатків за цільовим призначенням.
2. Управлінню освіти міськвиконкому спрямувати частину залишку
освітньої субвенції станом на 01.01.2017 року в сумі 55 600 ( П`ятдесят п`ять
тисяч шістсот) гривень для оплати послуг з первинної інвентаризації
нерухомого майна нежитлових приміщень Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня
№2 за КПКВК МБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітні-ми навчальними закладами …».
3.Зменшити міськвиконкому бюджетні призначення загального
фонду міського бюджету для міського комунального підприємства на суму
100 000( Сто тисяч) гривень за КПКВК МБ 0126650 КФК 0456 « Утримання
та розвиток інфраструктури доріг», спрямувавши їх фінансовому управлінню
міськвиконкому для Ворохтянської міської лікарні за КПКВК МБ 7522010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
4. Кошти, передбачені відділу культури міськвиконкому згідно п.7
рішення міської ради від 04.07.2017 року № 237-14/2017, спрямувати на

придбання секцій огорож для дитячої школи мистецтв за КПКВК 2414100
« Школи естетичного виховання».
5 Викласти в новій редакції абзац 3. п. 3.10 рішення міської ради від
23.05. 2017 року №214-13/2017 « Про внесення змін до міського бюджету на
2017 рік та перерозподіл коштів»:
«100 000( сто тисяч) гривень за КПКВК МБ 0126060 КФК 0620 « Благоустрій міст, сіл, селищ» для поточного ремонту підвісних кладок в м. Яремче,
з яких:
- 70 000 (сімдесят тисяч) гривень по вул.Свободи ( в районі магазину
« Околиця»);
- 30 000 (тридцять тисяч) гривень в урочищі «Скала» мікрорайону
Дора ( придбання матеріалів).
3. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник
міського голови

Тарас Клим`юк

