УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 30.08.2019 року

м.Яремче

№ 174 - р

Про врахування субвенції
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.4 рішення
міської ради від 20.12.2018 року № 402-26/2018 «Про міський бюджет м.
Яремче на 2019 рік», враховуючи рішення Ворохтянської ради від
08.08.2019 року № 260-26/2019 «Про внесення змін до рішення селищної
ради від 21.12.2018 «Про селищний бюджет на 2019 рік», рішення
Поляницької сільської ради від 22.08.2019 року № 392-362019р. «Про
уточнення сільського бюджету та спрямування залишків коштів»:
1.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію із
Ворохтянського селищного бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» в сумі 95 000( Дев`яносто п`ять тисяч) гривень,
спрямувавши її:
1.1.Управлінню освіти міськвиконкому за ТККВК МБ 0611020«Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами»
55 000( П`ятдесят п`ять тисяч) гривень для Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, з яких :
-43 000 «Сорок три тисячі) гривень на покращення матеріально – технічної бази школи( придбання інструменту та лісоматеріалів для ремонту
підлоги);
-12 000(Дванадцять тисяч) гривень на виготовлення проектно –
кошторисної документації та проведення експертизи проекту на об`єкт
«Капітальний ремонт покрівлі Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.
Д. Галицького,78 в смт. Ворохта Яремчанської міської ради Івано –
Франківської області», при цьому здійснити передачу із загального фонду
до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму
12 000( Дванадцять тисяч) гривень.
1.2. Відділу культури міськвиконкому за ТПКВК МБ 1014082« Інші
заходи в галузі культури і мистецтв» - 40 000(Сорок тисяч) гривень на
виконання цільової програми "Культура Яремчанщини на 2017- 2022
роки» як дольову участь у придбанні кам`яних цоклів для громади церкви
Різдва Пресвятої Богородиці( ХVІІ ст.)

2. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію із
бюджету с. Поляниця в сумі 170 000( П`ятсот сорок тисяч) гривень по
ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету», спрямувавши її
управлінню освіти міськвиконкому для Поляницької ЗОШ І-ІІ ступенів за
ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально –
освітніми навчальними закладами» на придбання шкільних меблів, дидактичних матеріалів та іншого оснащення.
3. Врахувати у бюджеті розвитку спеціального фонду фонду міського бюджету субвенцію із бюджету с. Поляниця в сумі 30 000(Тридцять
тисяч) гривень по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»,
спрямувавши її управлінню освіти міськвиконкому для Поляницької ЗОШ
І-ІІ ступенів за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загально – освітніми навчальними закладами», придбання предметів довготермінового користування( телевізора та ноутбука).
4. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутчак

