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УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Тридцята сесія

РІШЕННЯ
Від 16.05.2019 року

м.Яремче

№ 460-30/2019

Про перерозподіл коштів
та врахування субвенцій
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження Поляницького сільського голови від 10.05.2019 року № 63-р«Про спрямування вільного залишку коштів», розпорядження Микуличинського сільського
голови від 10.05.2019 року № 11-р « Про спрямування вільного залишку»,
рішення Ворохтянської селищної ради від 14.05.2019 року № 243-24/2019
« Про внесення змін до рішення селищної ради від 21.12.2018 року № 21021/2018 «Про селищний бюджет на 2019 рік», розпорядження Татарівського сільського голови від 11.05.2019 року №31-р «Про перерозподіл коштів», розглянувши запити окремих відділів та управлінь міськвиконкому,
комунальних підприємств міста, міська рада вирішила:
1.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства видатки в сумі 50 000 (П`ятдесят тисяч) гривень за ТПКВК МБ
0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури», спрямувавши їх управлінню праці та соціального захисту населення
міськвиконкому за ТПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління в галузі соціального захисту населення міста» для придбання обладнання, предметів та інвентаря, необхідного для відновлення роботи управління.
2.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства бюджетні призначення в сумі 102 000(Сто дві тисячі) гривень за
ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури», спрямувавши їх головним розпорядникам коштів на
видатки, передбачені в додатку 1 до рішення.
3. Перерозподілити міськвиконкому для міського комунального
підприємства кошторисні призначення, а саме:
- зменшити призначення в сумі 347 247 (Триста сорок сім тисяч двісті
сорок сім) гривень за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших
об’єктів транспортної інфраструктури»;
- збільшити призначення в сумі 347 247 (Триста сорок сім тисяч двісті
сорок сім) гривень за ТПКВК МБ 0227310 «Будівництво об'єктів житлово
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– комунального господарства» на
реконструкцію мережі дощової
каналізації поверхневого стоку по вул. С. Бандери в м. Яремче, при цьому
здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету на суму 347 247 (Триста сорок сім
тисяч двісті сорок сім) гривень, в т.ч. на виготовлення проектно –
кошторисної документації по об`єкту « Реконструкція мережі дощової
каналізації поверхневого стоку по вул. С.Бандери в м. Яремче ІваноФранківської області( коригування) – 9 450( дев`ять тисяч чотириста
п`ятдесят) гривень на проведення експертизи проектно – кошторисної
документації по даному об`єкту – 5 273 ( п`ять тисяч двісті сімдесят три)
гривні.
4.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенції в сумі
80 000 ( вісімдесят тисяч) гривень по ККД 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» на відновлення роботи управління праці та
соціального захисту населення, з яких:
- із Поляницького сільського бюджету – 20 000( двадцять тисяч)
гривень;
- із Татарівського сільського бюджету - 20 000( двадцять тисяч)
гривень;
- із Ворохтянського селищного бюджету – 20 000( двадцять тисяч)
гривень;
- із Микуличинського сільського бюджету – 20 000( двадцять тисяч)
гривень.
5. Спрямувати субвенції, передбачені п. 4 даного рішення в сумі
80 000( вісімдесят тисяч) гривень управлінню праці та соціального захисту
населення за ТПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління в галузі
соціального захисту населення міста» на придбання комп`ютерної та іншої
оргтехніки, предметів та іншого обладнання, при цьому здійснити
передачу із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету.
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).

Секретар міської ради

Володимир Губарчук
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Додаток1
До рішення міської ради
Від 16.05.2019 №460-30/2019

Спрямування коштів на виконанння бюджетних програм
за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою
0227442 « Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»
№п/
п

Розпо ТП
рядни КВК
к

Назва бюджетної
програми

1

Фінансове управління

2

Управління освіти
міськвиконкому
Відділ культури
Управління праці та
соціального захисту
населення
Міськвиконком

3
4

5
5.1

022

7461

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів
місцевого бюджету

Назва місцевої
програми

Назва об'єкта, предмета придбання

Сума

102 000
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць
і доріг комунальної власності м.
Яремче на 2019 –
2023 роки

Придбання лотків для влаштування
водовідведення по вул. Кам`янка ( до
кладовища) – 33850 грн та оплата
транспортних та навантажувально –
розвантажувальних послуг – 8150 грн.

42 000

Примітка
2019

5

5.2

022

7461

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів
місцевого бюджету

5.3

022

7461

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів
місцевого бюджету

5.4

022

6020

Забезпечення функціонування підприємств, установ,
організацій, що виробляють, виконують, надають
житлово – комунальні
послуги
Всього

Секретар міської ради

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць
і доріг комунальної власності м.
Яремче на 2019 –
2023 роки
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць
і доріг комунальної власності м.
Яремче на 2019 –
2023 роки

Придбання матеріалів (лотків) та оплата
транспортних послуг для влаштування
водовідведення по вул. Петраша

5 000

Оплата послуг роботи екскаватора по
вул. Партизанська

25 000

Придбання матеріалів для влаштування
вуличного освітлення по вул.
Партизанська

30 000

Володимир Губарчук
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