УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 12.10. 2018 року

м.Яремче

№ 202-р

Про врахування субвенцій
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 24 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», п.15 рішення
міської ради від 21.12.2017 року № 293-19/2017 «Про міський бюджет на
2018 рік», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19
вересня 2018р. № 650-р «Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та
розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та
бюджетами об’єднаних територіальних громад», рішення обласної ради
від 21.09.2018 року № 928-23/2018 «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2018 рік», розпорядження Поляницького сільського голови
від 04.10.2018року№114 –р « Про спрямування вільних залишків», розглянувши запити головних розпорядників коштів:
1.Збільшити
видатки
міськвиконкому
для
міського
комунального підприємства за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та
розвиток транспор-тної інфраструктури» на 45 000 ( Сорок п`ять тисяч)
гривень, зменшивши видатки за:
- ТПКВК МБ 0226020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житловокомунальні послуги», передбачені на придбання матеріалів для ремонту
вуличного освітлення по вул.. Мічуріна на 40 000( Сорок тисяч) гривень;
- ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на
придбання матеріалів для поточного ремонту дороги по вул. Ковпака в м.
Яремче на 5 000( п`ять тисяч) гривень.
2.Зменшити видатки міськвиконкому для міського комунального
підприємства за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток
транспортної інфраструктури» на 34 000( тридцять чотири тисячі)
гривень, при цьому збільшити видатки на :
- 24 000(двадцять чотири тисячі) гривень видатки міськвиконкому для
міського комунального підприємства за ТПКВК МБ 0227461 «Утримання
та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету», з яких:

5 000 (П`ять тисяч) гривень на придбання матеріалів для
влаштування відбійника по вул. Ковпака(в районі кладовища);
7 000 (Сім тисяч) гривень на придбання лотків та матеріалів для
влаштування водовідведення по вул. Ковпака( біля кладовища);
2 000 ( Дві тисячі) гривень на придбання щебеню для укріплення
( підсипки) моста №2 по вул. Партизанська;
10 000(Десять тисяч) гривень на придбання матеріалів для
влаштування водовідведення по вул. Курортна.
- 10 000 (Десять тисяч) гривень видатки управлінню праці та соціального
захисту населення міськвиконкому за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у
сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання
міської комплексної програми соціального захисту населення
Яремчанської міської ради на 2017-2019 роки за напрямком використання
«Інші видатки» для надання матеріальної допомоги жителям м. Яремче:
4 000( Чотири тисячі) гривень Чуріловій Валентині Дмитрівні, …;
2 000( Дві тисячі) гривень Сівкович Володимиру Володимировичу,
…;
2 000 (Дві тисячі) гривень Сівкович Марії Михайлівні, …,
2 000 (Дві тисячі) гривень Сівкович Орисі Юріївні, …
3. Зменшити кошторисні призначення в сумі 60 000 (шістдесят
тисяч) гривень, передбачені міськвиконкому для міського комунального
підприємства за ТПКВК МБ 0226020 «Забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні послуги» на «придбання матеріалів для
вуличного освітлення по вул. Шептицького, Федьковича, Пушкіна в м.
Яремче», спрямувавши їх за ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету», з яких 10 000(Десять тисяч) гривень на
придбання матеріалів для поточного ремонту дорожнього покриття по
вул.Шептицького, Федьковича, Пушкіна в м. Яремче та 50 000( П`ятдесят
тисяч) гривень на поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ковпака.
4. Видатки в сумі 650 000( Шістсот п`ятдесят тисяч ) гривень,
передбачені управлінню освіти за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами…»
на « Влаштування спортивного майданчика на території ЗОШ №1 І –ІІІ ст.
в м. Яремче» спрямувати
на «Капітальний ремонт спортивного
майданчика із штучним покриттям Яремчанської ЗОШ І- ІІІ ступеня № 1
Яремчанської міської ради Івано- Франківської області».
5. Врахувати в загальному фонді міського бюджету медичну
субвен-цію з державного бюджету по ККД 41034200 «Медична субвенція
з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 1 755 400 (Один
мільйон сімсот п`ятдесят п`ять тисяч чотириста гривень, спрямувавши її
на фінансування первинної медико – санітарної допомоги, з яких:
-1 433 110( Один мільйон чотириста тридцять три тисячі сто десять )
гривень Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної
медико – санітарної допомоги» за ТПКВК МБ 3742111 «Первинна

медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги»;
- 322 290 ( Триста двадцять дві тисячі двіста дев`яносто) гривень
фінансовому упрвілінню міськвиконкому як субвенцію Ворохтянській
селищній раді за ТПКВК МБ 3719410 «Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок
коштів медичної
субвенції» для
Комунального некомерційного
підприємства «Ворохтянська амбулаторія загальної практики сімейної
медицини» на первинну медичну допомогу населенню.
6. Із коштів, передбачених управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому за ТПКВК МБ 0813242 « Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» на виконанння міської
комплексної програми соціального захисту населення на 2017 -2019 роки
за напрямом використання «Інші видатки на соціальний захист населення»
спрямувати 7 000 (Сім тисяч) гривень на одноразову виплату ветеранам
ОУН - УПА та вдові ветерана ОУН-УПА( по 500 гривень кожному) до
Дня захисника Вітчизни.
7. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
Поляницького сільського бюджету в сумі 200 000 (Двісті тисяч) гривень за
ККД 41053900 «Інші субвенції», спрямувавши її управлінню освіти
міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами…» для Поляницької
ЗОШ І-ІІ ступеня на оплату електроенергії.
8. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник
міського голови

Тарас Клим`юк

