УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 16.03.2018 року

м.Яремче

№ 54-р

Про врахування субвенції
та перерозподіл коштів
Керуючись Бюджетним Кодексом України, п. 24 Закону України «
Про Державний бюджет України на 2017 рік», п.15 рішення міської ради
від 21.12.2017 року № 293-19/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік»,
враховуючи рішення обласної ради від 02.03.2018 року № 807-20/2018
« Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік» :
1.Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету в сумі 100 000 (Сто тисяч)
гривень за ККД 41053900 «Інші субвенції» спрямувавши їх управлінню
освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0617321 « Будівництво освітніх
установ та закладів» на реконструкцію приміщення школи в с. Вороненко
Яремчанської міської ради Івано – Франківської області з подальшим
перепрофілюванням школи І ступеня в навчально – виховний комплекс «
Школа – садок»( в т.ч. корегування робочого проекту)» .
2.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства видатки в сумі 2 022 600 ( Два мільйони двадцять дві тисячі шістсот)
гривень за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток транпортної
інфраструктури», спрямувавши їх:
- за ТПКВК МБ 0226017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією
об’єктів житлово-комунального господарства» - 523 600( П`ятсот двадцять три тисячі шістсот) гривень на капітальний ремонт кабельної лінії
10 Квт по вул. С. Бандери в м. Яремче Івано – Франківської області, при
цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету;
- за ТПКВК МБ 0227310 « Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства» - 1499 000(Один мільйон чотириста дев`яносто дев`ять
тисяч) гривень на нове будівництво ділянки мережі дощової каналізації по
вул. С. Бандери в м. Яремче Івано – Франківської області, при цьому
здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету .
3.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
Ворохтянського селищного бюджету в сумі 400 000 (Чотириста тисяч)

гривень за ККД 41053900 « Інші субвенції», спрямувавши їх управлінню
освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» на утримання
Ворохтянської загальноосвітньої школи.
4. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова

Василь Онутчак

