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

РІШЕННЯ
Від 13.06. 2019 року

м.Яремче

№ 472-31/2019

Про перерозподіл коштів
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши запити окремих відділів
та управлінь міськвиконкому, міська рада вирішила:
1. Головним розпорядникам коштів перерозподілити кошторисні призначення, а саме:
- міськвиконкому здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму 13 000 (Тринадцять
тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційно –
аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті( у разі її створення), міської, селищ-ної,
сільської ради» на придбання комп`ютерної техніки;
- фінансовому управлінню міськвиконкому здійснити передачу із загального
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму
13 000 (Тринадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 3710160 «Керівництво і
управління в галузі фінансів» на придбання комп`ютерної техніки.
2. Внести зміни в додаток 1 до рішення міської ради від 30.05.2019
року № 465 – 30/2019 « Про внесення змін до міського бюджету м. Яремче на
2019 рік та перерозподіл коштів», а саме:
- в п. 2.1 слова і цифри « Поточний ремонт коридорів Вороненківської ЗОШ І
ступеня 5000 грн» замінити на «Придбання матеріалів для поточного ремонту
коридорів Вороненківської ЗОШ І ступеня 5000 грн».
- в п.5.13 слова «Придбання сипучих будівельних матеріалів для ремонт-них
робіт по вул. С.Бандери» доповнити словами «та на оплату послуг по
перенесенню силового кабелю по вул.С. Бандери».
- в п. 1.11 слова «Берегоукріплення р. Прутець - Чимигівський в с. Микуличин» замінити на « Розчищення русла річки Прутець – Чимигівський в с.
Микуличин».
3.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства
бюджетні призначення в сумі 241 000 (Двісті сорок одна тисяча) гривень за

ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури», спрямувавши їх головним розпорядникам коштів на
видатки, передбачені в додатку до рішення.
4. 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

Додаток
До рішення міської ради
Від 13.06.2019 № 472-31/2019

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

1.1

371

9770

1.2

371

9770

1.3

371

9770

2

3
4

Назва місцевої
програми

Назва об'єкта, предмета придбання

Фінансове управління

1

2.1

Назва бюджетної
програми

061

1020

Інші субвенції з місцевого
бюджету
Інші субвенції з місцевого
бюджету
Інші субвенції з місцевого
бюджету
Управління освіти
міськвиконкому
Надання загальної
середньої освіти загально освітніми навчальними
закладами
Відділ культури
Управління праці та
соціального захисту
населення

Сума

130 000
Реконструкція – відновлення вуличного
освітлення на уч. Горби
Реконструкція – відновлення вуличного
освітлення на уч. Ділок
Придбання зупинки громадського
транспорту в. с. Микуличин

50 000
50 000
30 000
5 000

Придбання шафи для Яремчанської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на придбання
шафи для дидактичних матеріалів

5 000

Примітка
2019

Міськвиконком

5
5.1

022

7461

5.2

022

8110

5.3

022

8110

5.4

022

7461

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів
місцевого бюджету
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Заходи із запобігання та
ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків
стихійного лиха
Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів
місцевого бюджету
Всього

Секретар міської ради

106000
Придбання підсипочного матеріалу на
вул. Підділ

14 000

Оплата послуг роботи екскаватора по
вул. Прикарпатська на уч. Переніз

14 000

Оплата послуг роботи екскаватора по
вул. Прикарпатська на уч. Переніз

18 000

Придбання лотків, оплата транспортних
послуг та послуг по влаштуванню лотків
для водовідведення по вул. Галицька

60 000

241 000

Володимир Губарчук

