УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Віl 20.10. 2017 року

м. Яремче

№ 210-р

Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
та врахування субвенції
Керуючись Бюджетним Кодексом України, враховуючи протокол
постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від
13.10.2017 року № 52, відношення міського комунального підприємства:
1. Внести зміни в додаток 1 рішення міської ради від 23.05.2017 р.
№ 214-13/2017 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та
перерозподіл коштів», а саме міськвиконкому за КПКВК МБ 0126400
«Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житловокомунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної
власності»:
1.1. розділ ІІ. Міськвиконком (одержувач коштів КП «ВУВКГ»):
- відмінити п.1. «Виготовлення проектно-кошторисної документації на
реконструкцію системи водопідготовки на водозабірних спорудах по вул.
Грушевського в м. Яремче Івано-Франківської області» на суму 190 000(Сто
дев’яносто тисяч) гривень;
- п.2. «Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю
4000м.3/добу в м. Яремче Івано-Франківської області» зменшити на суму
147 713 (Сто сорок сім тисяч сімсот тринадцять) гривень;
1.2. розділ І.Міськвиконком (одержувач коштів МКП):
- п.2. «Нове будівництво ділянки мережі дощової каналізації по вул.
С.Бандери в м.Яремче Івано-Франківської області» збільшити на суму
337 713(Триста тридцять сім тисяч сімсот тринадцять) гривень.
2. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію з державного бюджету в сумі 400 000 (Чотириста тисяч) гривень
по ККД 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам».
Спрямувати
вказану
субвенцію
фінансовому
управлінню
міськвиконкому для Ворохтянської міської лікарні за КПКВК МБ 7522010

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на оплату
праці з нарахуванням.
3. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за підсумками 9-ть місяців 2017 року збільшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 181 200 (Сто вісімдесят
одна тисяча двісті) гривень по ККД 14031900 «Акцизний податок з ввезених
на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне)».
Спрямувати кошти в сумі 181 200 (Сто вісімдесят одна тисяча
двісті) гривень міськвиконкому для міського комунального підприємства за
КПКВК МБ 0126130 «Забезпечення функціонування комбінатів
комунальних підприємств» на оплату електроенергії для вуличного
освітлення м. Яремче.
4. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник
міського голови

Тарас Клим`юк

