УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 10.12.2018 року

№ 250-р

Про перерозподіл
кошторисних призначень
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.15 рішення
міської ради від 21.12.2017 року № 293-19/2017 «Про міський бюджет на
2018 рік», враховуючи звернення головних розпорядників та одержувачів
коштів міського бюджету, протокол засідання постійної комісії міської
ради з питань економіки, фінансів та бюджету від 10.12.2018 :
1.Управлінню освіти міськвиконкому перерозподілити кошторисні призначення за наступними бюджетними програмами:
1.1. Зменшити кошторисні призначення на суму 1 272 400(один мільйон
двісті сімдесят дві тисячі чотириста) гривень, зокрема:
- за ТПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» на суму 696 300
( шістсот дев' яносто шість тисяч триста) гривень, з яких:
по КЕКВ 2111 - 266 000( двісті шістдесят шість тисяч) гривень;
по КЕКВ 2210 - 150 000( сто п'ятдесят тисяч) гривень;
по КЕКВ 2220 - 28 000( двадцять вісім тисяч) гривень;
по КЕКВ 2230 - 150 000( сто п’ятдесят тисяч) гривень;
по КЕКВ 2240 - 100 000(сто тисяч) гривень;
по КЕКВ 2282 - 2 300( дві тисячі триста) гривень.
- за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» на суму 130 000( сто тридцять
тисяч) гривень по КЕКВ 2275.
- за ТПКВК МБ 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота
дитячо – юнацьких спортивних шкіл» на суму 49 650( сорок дев’ять тисяч
шістсот п’ятдесят) гривень, з яких:
по КЕКВ 2210 - 30 000( тридцять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2250 - 15 000( п’ятнадцять тисяч) гривень;
поКЕКВ 2282 - 4 650 ( чотири тисячі шістсот п’ятдесят) гривень.
- за ТПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 132 650
( сто тридцять дві тисячі шістсот п’ятдесят) гривень, з яких:
по КЕКВ 2210 - 30 000( тридцять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2240 - 60 000( шісдесят тисяч) гривень;

по КЕКВ 2250 - 40 000 ( сорок тисяч) гривень;
по КЕКВ 2282 - 2 650 ( дві тисячі шістсот п’ятдесят) гривень.
- за ТПКВК МБ 0611161 « Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері освіти» на суму 90 000( дев'яносто тисяч) гривень, з яких:
по КЕКВ 2275 – 40 000( сорок тисяч) гривень;
по КЕКВ 2111 - 50 000( п’ятдесят тисяч) гривень.
- за ТПКВК МБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на
суму 173 800( сто сімдесят три тисячі вісімсот) гривень, з яких:
по КЕКВ 2210 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень;
по КЕКВ 2240 3 800 (три тисячі вісімсот) гривень.
1.2. Збільшити кошторисні призначення на суму 1 272 400 ( один мільйон
двісті сімдесят дві тисячі чотириста) гривень :
- за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» на суму 1 031 400 (один мільйон
тридцять одна тисяча чотириста) гривень, з яких:
по КЕКВ 2111- 439 600 (чотириста тридцять дев'ять тисяч шістсот) гривень;
по КЕКВ 2120 - 120 000 ( сто двадцять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2230 - 293 000 ( двісті дев`яносто три тисячі) гривень;
по КЕКВ 2271 - 155 000 ( сто п’ятдесят п’ять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2274 - 20 000 ( двадцять тисяч) гривень.
по КЕКВ 3132 3 800 ( три тисячі вісімсот) гривень, при цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету.
- за ТПКВК МБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 55 000
( п’ятдесят тисяч) гривень, з яких:
по КЕКВ 2111- 32 000 ( тридцять дві тисячі) гривень;
по КЕКВ 2120- 23 000 ( двадцять три тисячі) гривень.
- за ТПКВК МБ 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота
дитячо – юнацьких спортивних шкіл» на суму 78 000( сімдесят вісім
тисяч) гривень, з яких:
по КЕКВ 2111- 60 000( шістдесят тисяч) гривень,
по КЕКВ 2120- 18 000( вісімнадцять тисяч) гривень.
- за ТПКВК МБ 0611150 « Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» на суму 3 000( три
тисячі) гривень, з яких:
по КЕКВ 2111 - 1 000( одна тисяча) гривень;
по КЕКВ 2120 - 2 000 ( дві тисячі) гривень.
- за ТПКВК МБ 0610160 «Керівництво і управління в галузі освіти
м. Яремче» на суму 105 000( сто п'ять тисяч) гривень, з яких:
по КЕКВ 2111 - 85 000( вісімдесят п'ять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2120 - 20 000( двадцять тисяч) гривень.
2. Міськвиконкому перерозподілити кошторисні призначення за
наступними бюджетними програмами:
2.1. Зменшити кошторисні призначення в сумі 175 000(сто сімдесят п'ять
тисяч) гривень, з яких:

- за ТПКВК МБ 0213112 « Заходи державної політики з питань дітей та їх
соціального захисту» на суму 84 000 ( Вісімдесят чотири тисячі) гривень;
- за ТПКВК МБ 0215011 «Проведення навчально – тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту» на суму 91 000( дев'яносто одна
тисяча) гривень.
2.2. Збільшити кошторисні призначення в сумі 175 000(сто сімдесят п'ять
тисяч)гривень для КП« Благоустрій» за ТПКВК МБ 0246014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів», з яких на оплату праці - 77 000
(сімдесять сім тисяч) гривень, закупівлю запчастин - 57 000(п'ятдесят сім
тисяч) гривень, послуги із захоронення твердих побутових відходів –
41 000( сорок одна тисяча) гривень.
3. Управлінню праці та соціального захисту населення перерозподілити кошторисні призначення за наступними бюджетними програмами:
3.1.Зменшити кошторисні призначення в сумі 121 500( сто двадцять одна
тисяча п'ятсот) гривень, зокрема:
- за ТПКВК МБ 0810160 « Керівництво і управління в галузі соціального
захисту населення» в сумі сумі 31 330( тридцять одна тисяча триста тридцять) гривень, з яких:
по КЕКВ 2210 - 6 000( шість тисяч) гривень;
по КЕКВ 2240 - 18 830( вісімнадцять тисяч вісімсот тридцять) гривень;
по КЕКВ 2273 - 6 500( шість тисяч п'ятсот) гривень.
-за ТПКВК МБ 0813033 « Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категорім громадян» по КЕКВ 2610
в сумі 15 000( п'ятнадцять тисяч) гривень;
- за ТПКВК МБ 0813180 « Надання пільг населенню( крім ветеранів
війни і праці, військової служби та інших …) на оплату житлово –
комунальних послуг» по КЕКВ 2730 в сумі 25 000( двадцять п'ять тисяч)
гривень;
- за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 в сумі 37 170( тридцять сім
тисяч сто сімдесят) гривень;
- за ТПКВК МБ 0813104 « Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по КЕКВ на суму 13 000(
тринадцять тисяч) гривень, з яких:
по КЕКВ 2275 - 5 000( п'ять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2272 - 3 000( три тисячі) гривень;
по КЕКВ 2271- 5 000( п'ять тисяч) гривень.
3.2. Збільшити кошторисні призначення в сумі 121 500( сто двадцять одна
тисяча п'ятсот) гривень, зокрема:
- за ТПКВК МБ 0810160 « Керівництво і управління в галузі соціального
захисту населення» в сумі 98 500( дев'яносто вісім тисяч п'ятсот) гривень,
з яких:
по КЕКВ 2111 - 96 400( дев'яносто шість тисяч чотириста) гривень;
по КЕКВ 2120 - 2 100( дві тисячі сто) гривень.

- за ТПКВ МБ 0813032 « Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку» в сумі 23 000( двадцять три тисячі) гривень по
КЕКВ 2730.
2.Фінансовому управлінню міськвиконкому перерозподілити
кошторисні призначення за наступними бюджетними програмами:
2.1. За ТПКВК МБ 3710160 « Керівництво і управління в галузі фінансів
міста»:
- зменшити кошторисні призначення по загальному фонду міського
бюджету в сумі 114 695(сто чотирнадцять тисяч шістсот дев'яносто п'ять)
тисяч, з яких:
по КЕКВ 2120 - 15 000 ( п'ятнадцять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2210 - 15 000 ( п'ятнадцять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2240 - 20 000 ( двадцять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2271 - 51 000 ( п'ятдесять одна тисяча) гривень;
по КЕКВ 2272 - 8 695 ( вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять) гривень;
по КЕКВ 2273- 5 000 ( п'ять тисяч) гривень.
- збільшити кошторисні призначення в сумі 114 695( сто чотирнадцять
тисяч шістсот дев'яносто п'ять) гривень по КЕКВ 2111.
- зменшити кошторисні призначення по спеціальному фонду міського
бюджету в сумі 25 000( двадцять п'ять тисяч) гривень по КЕКВ 3110,
спрямувавши їх по КЕКВ 2111, при цьому відмінити передачу із загального до спеціального фонду міського бюджету.
2.2. За ТПКВК МБ 3718700 « Резервний фонд» зменшити кошторисні
призначення в сумі 50 000( п'ятдесят тисяч) гривень по КЕКВ 9000, спрямувавши їх за ТПКВК МБ 3710160 « Керівництво і управління у сфері фінансів м. Яремче» по КЕКВ 2111.
3. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Ва.силь Онутчак

