УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 30.11.2018 року

м.Яремче

№ 244-р

Про врахування субвенцій
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, п. 24 Закону
України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», п.15 рішення
міської ради від 21.12.2017 року № 293-19/2017 «Про міський бюджет на
2018 рік», враховуючи додаток 2 до протоколу засідання постійної комісії
обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 27.11.2018 №
78 «Перерозподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам»:
1.Врахувати в загальному фонді міського бюджету медичну
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам по ККД 41034200
«Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі
400 000(Чотириста тисяч) гривень, спрямувавши її фінансовому
управлінню міськвиконкому для Яремчанської центральної міської лікарні
за ТПКВК МБ 3722010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» на оплату праці з нарахуваннями, в т.ч. 14 700 ( Чотирнадцять
тисяч сімсот) гривень на видатки, пов`язані з обслуговуванням
внутрішньо – переміщених осіб.
2.Врахувати в загальному фонді міського бюджету дотацію з
обласного бюджету в сумі 84 200(Вісімдесят чотири тисячі двісті) гривень
по ККД 41040200« Дотація з обласного бюджету на здійснення переданих
з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони
здоров`я», спрямувавши її управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК
МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми
навчальними закладами …» на оплату праці працівників загальноосвітніх
шкіл (окрім педагогічних працівників).
3.Зменшити в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету на суму 50 000 ( П`ятдесят
тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загально-освітніми навчальними закладами…»
по об’єкту
«Футбольне поле зі штучним покриттям в загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів, вул. Шкільна,2,с.Микуличин Яремчанської міської ради –
реконструкція», врахувавши їх у загальному фонді міського бюджету на
придбання спортивного інвентарю для Микуличинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Яремчанської міської ради.

4 Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутчак

