УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 25.04. 2018 року

м.Яремче

№ 84-р

Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік
Керуючись ст. 78 Бюджетного Кодексу 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», протокол постійної комісії міської ради з питань економіки,
фінансів та бюджету від 24.04.2018 року:
1. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за підсумками І кварталу 2018 року, збільшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 1 972 656 ( Один
мільйон дев’ятсот сімдесят дві тисячі шістсот п’ятдесят шість) гривень,
зокрема:
- 1 300 000 (Один мільйон триста тисяч) гривень по ККД 11010100
«Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»;
- 300 000 (Триста тисяч ) гривень по ККД 18010400 «Податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової
нерухомості»;
- 300 000 (Триста тисяч ) гривень по ККД 18050400 «Єдиний податок
з фізичних осіб»;
- 72 656 (Сімдесят дві тисячі шістсот п’ятдесят шість) гривень по ККД
18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб».
2. Збільшити видаткову частину загального фонду міського
бюджету на суму 1 972 656 ( Один мільйон дев’ятсот сімдесят дві тисячі
шістсот п’ятдесят шість) гривень , в тому числі для:
2.1. Міськвиконкому для міського комунального підприємства 437 000 (
Чотириста тридцять сім тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0226030 «
Організація благоустрою населених пунктів», з яких:
- 104 000(Сто чотири тисячі) гривень на влаштування огорожі біля
могили Партизанам- Ковпаківцям;
- 199 000(Сто дев’яносто дев’ять тисяч) гривень на поточний ремонт
підпірної стінки по вул. Свободи в м. Яремче від № 259 до № 313;

- 134 000 (Сто тридцять чотири тисячі) гривень на поточний ремонт
підвісної лавки по вул. Свободи в м. Яремче (в районі АЗС «ОККО»).
2.2. Міськвиконкому для міського комунального підприємства – 56 156
( П’ятдесят шість тисяч сто п’ятдесят шість) гривень за ТПКВК МБ
0227461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», з яких:
- 40 000(Сорок тисяч) гривень на оплату послуг з перевезення та
влаштування лотків, опор та інших матеріалів;
- 6 156 (Шість тисяч сто п’ятдесят шість ) гривень на виготовлення
робочого проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Довбуша», при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень на придбання залізобетонної труби для
влаштування водовідведення на вул. Кам’янка в м. Яремче, при цьому
здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету.
2.3 Міськвиконкому – 29 500 (Двадцять дев’ять тисяч п’ятсот) 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, селищної, сільської
рад» на придбання комп’ютерної техніки для відділу інвестиційної
політики, при цьому здійснити передачу коштів в сумі 27 100 (Двадцять
сім тисяч сто) гривень із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету.
2.4. Міськвиконкому - 1 000 000 (Один мільйон) гривень за ТПКВК МБ
0277461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на співфінансування
проекту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення H-09 Мукачеве-Львів на
ділянці км 201+400-км 317+698». Визначити службу автомобільних доріг
в Івано-Франківській області одержувачем бюджетних коштів
і
замовником виконання робіт.
2.5.Відділу культури міськвиконкому – 100 000 (Сто тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва», з яких:
- 50 000 (П’ятдесят тисяч ) гривень на виконання регіональної цільової
програми «Культура Яремчанщини на 2017 – 2022 роки», як дольову
участь у придбанні предметів та матеріалів для церкви Святої Параскевії
в с. Микуличин;
- 50 000 (П’ятдесят тисяч ) гривень на виконання регіональної цільової
програми « Духовне життя на 2017 – 2022 роки», як дольову участь у
придбанні предметів, матеріалів та обладнання для церкви Архистратига
Михаїла в м. Яремче, мікрорайон Дора.
2.6. Міськвиконкому - 350 000 (Триста п’ятдесят тисяч ) гривень за
ТПКВК МБ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та
курортів» на виконання Програми розвитку туризму на території
Яремчанської міської ради на 2017 - 2020 роки, з яких 200 000 (Двісті
тисяч) гривень для придбання промоційної продукції.

3. Зменшити міськвиконкому для міського комунального
підприємства видатки в сумі 139 900 (Сто тридцять дев’ять тисяч
дев’ятсот) гривень за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток
транспортної інфраструктури», спрямувавши їх міськвиконкому, з яких:
- 71 000(Сімдесят одна тисяча) гривень за ТПКВК МБ 0217700 «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних
держав, міжнародних організацій, донорських установ» як співфінансування на реалізацію проекту «Забезпечення принципів відкритості та
прозорості – запорука налагодження діалогу між владою та громадою»;
- 68 900 (Шістдесят вісім тисяч дев’ятсот) 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, селищної, сільської рад» на придбання
віконних та дверних рам(для великого залу засідань).
4. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник
міського голови

Тарас Клим’юк

