УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 14.12.2018 року

м.Яремче

№ 257-р

Про внесення змін
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», рішень обласної ради від 07.12.2018 року № 992-26/2018 « Про
внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» та 994-26/2018 « Про
внесення змін до рішення обласної ради від 16.02.2018 року «Про
фінансування природоохоронних заходів з обласного бюджету охорони
навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень
у 2018 році ( із змінами)»:
1. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету за ККД 41052200 «Субвенція з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, спрямувавши її фінансовому
управлінню міськвиконкому для Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» за ТПКВК МБ
3742111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії монопрактики
сімейної медицини по вул. Незалежності в с. Татарів Яремчанської міської
ради, при цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
2. Зменшити в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету по ККД41050200 Субвенція з місцевого бюджету на
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 99 800( дев’яносто
дев’ять тисяч вісімсот) гривень.
3. Зменшити кошторисні призначення
управлінню праці та
соціального захисту населення в сумі 99 800( дев’яносто дев’ять тисяч
вісімсот) гривень за ТПКВК МБ 0813020 « На надання пільг та субсидій

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива
та скрапленого газу».
4. Зменшити в спеціальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету в сумі 300 000( триста тисяч) гривень по ККД
41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів», зменшивши при цьому кошторисні призначення фінансовому управлінню міськвиконкому для Ворохтянської селищної ради,
передбачені рішенням міської ради від 23.08.2018 року № 362-22/2018, на
нове будівництво каналізаційних мереж по вул. Грушевського, Д.Галицького в селищі Ворохта Яремчанської міської ради( в т.ч. виготовлення
проектно – кошторисної документації).
5. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутчак

