УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 06.02.2019 р

м.Яремче

№ 31-р

Про перерозподіл субвенцій
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 додаток 5 до рішення Івано –
Франківської обласної ради від 21.12.2018 року № 1038-26/2018 « Про
обласний бюджет на 2019 рік»:
1. Врахувати у спеціальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету місцевим бюджетам - переможцям обласних
конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування по
ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 590
000(П’ятсот дев’яносто тисяч) гривень, спрямувавши її фінансовому
управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з
місцевого бюджету», як співфінансування проектів, з яких:
- Микуличинському сільському бюджету -300 000( Триста тисяч) гривень;
- Татарівському сільському бюджету - 290 000( Двісті дев’яносто тисяч)
гривень.
2. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому призначення
для Ворохтянського селищного бюджету за ТПКВК МБ 3719410«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» в сумі 191 500 ( Сто
де-в’яносто одна тисяча п’ятсот) гривень, спрямувавши їх міськвиконкому
за ТПКВК МБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет».
3.Спрямувати вільні залишки субвенції 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», що склалися
станом на 01.01.2019 року в сумі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень,
фінансовому
управлінню
міськвиконкому
для
Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної
допомоги» за ТПКВК МБ 3732111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) 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.
4. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію із
Поляницького сільського бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» в сумі 39 600( тридцять дев’ять тисяч шістсот)
гривень, спрямувавши її фінансовому управлінню міськвиконкому для
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико –
санітарної допомоги» за ТПКВК МБ 3732111 «Первинна медична
допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги» на оплату 50 відсоткової надбавки до
посадового окладу завідуючому ФАПом за складність та напруженість в
роботі на 2019 рік.
5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови
від 16.01.2019 року № 9-р «Про врахування субвенції».
6. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

