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УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Двадцять шоста сесія

РІШЕННЯ
Від 20.12. 2018 року

м.Яремче

№ 403-26/2018

Про врахування субвенцій та
внесення змін до міського
бюджету на 2018 рік
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши запити
головних розпорядників коштів, міська рада вирішила:
1. Враховуючи перевиконання дохідної частини спеціального
фонду міського бюджету за підсумки 11 місяців 2018 року, збільшити
дохідну частину спеціального фонду на суму 250 000 (двісті п'ятдесят
тисяч) гривень по ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту».
Спрямувати кошти в сумі 250 000(двісті п'ятдесят тисяч) гривень
фінансовому управлінню міськвиконкому як субвенцію обласному
бюджету за ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на
реконструкцію з добудовою Яремчанської ЗОШ І- ІІІ ступенів №1.
2. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому кошторисні
призначення, передбачені абзацом 2 п.17 рішення міської ради від
29.03.2018 року № 333-21/2018, в сумі 400 000( чотириста тисяч) гривень,
як субвенцію обласному бюджету за ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції
з місцевого бюджету» на реконструкцію з добудовою Яремчанської ЗОШ
І- ІІІ ступенів №1, при цьому відмінити передачу із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
3. Фінансовому управлінню міськвиконкому перерозподілити
кошторисні призначеня за рахунок медичної субвенції, а саме:
- зменшити на 10 000( десять тисяч) гривень кошторисні призначення
Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико –
санітарної допомоги» за ТПКВК МБ 3742111 «Первинна медична
допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медикосанітарної) допомоги»;
- збільшити на 10 000( десять тисяч) гривень субвенцію Ворохтянській
селищній раді за ТПКВК МБ 3719410 «Субвенція з місцевого бюджету на
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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.
4. Управлінню освіти міськвиконкому перерозподілити кошторисні призначення для виплати відряджень вчителям, асистентам вчителів
закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим
навчанням та заступникам директорів закладів загальної середньої освіти
для підвищення кваліфікації за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами …»,
передбачені абзацом 2 п.6 рішення міської ради від 24.05.2018 року №
345-22/2018 « Про зміни в кошторисних призначеннях установ на 2018
рік», а саме:
- зменшити видатки на суму 1080.36( одна тисяча вісімдесят )гривень 36
копійок, зокрема для:
Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 562( п’ятсот шістдесят дві) гривні;
Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - 74( сімдесят чотири) гривні;
Поляницької ЗОШ І-ІІ ступенів 419.71( чотириста дев’ятнадцять)
гривень 71 копійка;
Вороненківської ЗОШ І ступеня
- 24.65 ( двадцять чотири) гривні 65
копійок.
- збільшити видатки на суму 1080. 36( одна тисяча вісімдесят )гривень 36
копійок для Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
5. Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в
міжсесій-ний період:
-від 30.11.2018 року № 244-р «Про врахування субвенцій»;
-від 05.12.2018 року № 245-р «Про врахування субвенцій»;
-від 11.12.2018 року № 250-р «Про перерозподіл кошторисних призначень»;
-від 12.12.2018 року № 254-р « Про внесення змін»;
-від 14.12.2018 року № 257-р « Про внесення змін».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Т. Клим’юка та постійну комісію міської ради з питань економіки, фінансів та бюджету (А.Андрухович).

Міський голова

Василь Онутчак

