УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 10.04. 2017 р.

м.Яремче

№ 74-р

Про врахування субвенцій
Керуючись
Бюджетним
Кодексом
України,
враховуючи
розпорядження Татарівського сільського голови від 22 лютого 2017 року № 7
«Про перерозподіл коштів загального та спеціального фонду бюджету с.
Татарів на 2017 р.», рішення Татарівської сільської ради від 21 лютого 2017
року № 77-16/2017 «Про перерозподіл коштів загального та спеціального
фонду бюджету с. Татарів», рішення обласної ради від 10.03.2017 р. № 43613/2017«Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», від
24.03.2017 р. № 466-13/2017 «Про розподіл коштів бюджету розвитку
обласного бюджету на 2017 рік», від 24.03.2017 р. № 467-13/2017 «Про
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у
2017, спільне розпорядження голови облдержадміністрації та голови
обласної ради від 21.02.2017 року №80/68-р «Про спрямування залишку
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища,
який утворився станом на 01.01.2017 року» протокол постійної комісії
міської ради з питань економіки, фінансів, туризму та інвестицій від
06.04.2016 року:
1. Врахувати в дохідній частині спеціального фонду міського бюджету
субвенцію, виділену із Татарівського сільського бюджету в сумі 30 000
(тридцять тисяч) гривень по ККД 41035000 « Інші субвенції».
Спрямувати вказану субвенцію управлінню освіти виконавчого комітету
міської ради за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» для фінансування видатків для
Татарівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, з яких :
16 900 (шістнадцять тисяч дев’ятсот) гривень для придбання принтера та
проектора;
13 100(тринадцять тисяч сто) гривень для придбання баяна.
2. Врахувати в дохідній частині спеціального фонду міського бюджету
субвенцію, виділену з обласного бюджету в сумі 600 000( шістсот тисяч)
гривень по ККД 41035000 «Інші субвенції».
Спрямувати вказану субвенцію, зокрема:

- 100 000 (сто тисяч) гривень управлінню освіти виконавчого комітету
міської ради за КПКВК 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» для зміцнення матеріальнотехнічної бази Ворохтянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів селища Ворохта
Яремчанської міської ради;
500 000(п’ятсот тисяч) гривень фінансовому управлінню за КПКВК 7522010
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»на капітальний
ремонт діагностичного корпусу Яремчанської центральної міської лікарні.
3. Врахувати в дохідній частині спеціального фонду міського бюджету
субвенцію, виділену з бюджету розвитку обласного бюджету в сумі 150 000
(сто п’ятдесят тисяч) гривень по ККД 41035000 « Інші субвенції».
Спрямувати вказану субвенцію управлінню освіти виконавчого комітету
міської ради за КПКВК «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» на капітальний ремонт
Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради.
4. Врахувати в дохідній частині спеціального фонду міського бюджету
субвенцію, виділену з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в сумі 2 700 000 (два мільйони сімсот тисяч) гривень по ККД
41035000 « Інші субвенції».
Спрямувати вказану субвенцію, зокрема:
2 150 000 (два мільйони сто п’ятдесят тисяч) гривень фінансовому
управлінню виконавчого комітету міської ради за КПКВК 7518800 «Інші
субвенції», з яких :
- 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень як субвенцію
Ворохтянському селищному бюджету, а саме:
- 200 000 (двісті тисяч) гривень на виготовлення проектнокошторисної документації для нового будівництва очисних споруд селища
Ворохта Яремчанської міської ради;
- 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) гривень на придбання спец
транспорту для збору та перевезення побутових відходів на території с-ща
Ворохта;
-650 000 (шістсот п’ятдесят тисяч) гривень як субвенцію Микуличинському
сільському бюджету, в тому числі:
- 300 000 (триста тисяч) гривень на придбання обладнання
(контейнерів) для збору побутових відходів на території с. Микуличин
Яремчанської міської ради;
- 350 000(триста п’ятдесят тисяч) гривень на нове будівництво
берегозакріплювальних споруд р. Прут по вул. Грушевського в с. Микуличин
Яремчанської міської ради.
550 000 (п’ятсот п’ятдесят тисяч) гривень міськвиконкому для КП
«Благоустрій» за КПКВК 0126120 «Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем» на
придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на
території м. Яремче.
5. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію, виділену з державного бюджету в сумі 250 200 (двісті п’ятдесят

тисяч двісті) гривень по ККД 41033600 «Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань».
Спрямувати вказану субвенцію фінансовому управлінню для Яремчанської
центральної міської лікарні за КПКВК 7522220 «Інші заходи в галузі охорони
здоров’я».
6.Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) внести
відповідні зміни в розпис міського бюджету, які випливають з даного
розпорядження.
7. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак

