УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 05.12.2018 року

м.Яремче

№ 245-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 протоколи засідання постійної комісії обласної
ради з питань бюджету, фінансів та податків від 03.12.2018 № 79, від
11.10.2018 року №77:
1.Врахувати в загальному фонді міського бюджету дотацію з
обласного бюджету в сумі 300 000(Триста тисяч) 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 загальноосвітніми
навчальними закладами …» на оплату праці працівників загальноосвітніх
шкіл (окрім педагогічних працівників).
2. Кошти, передбачені абзацом 2 п. 16.2 рішення міської ради від
26.09.2018 року № 370-24/2018 «на придбання предметів для
довгострокового використання Яремчанської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів (обладнання для кухні)», спрямувати на «придбання предметів
для довгострокового використання Ворохтянської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів( обладнання для кухні).
3. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету по ККД 41053900 «Інші
субвенції» в сумі 566 000(п’ятсот шістдесят шість тисяч) гривень,
спрямувавши її :
3.1. Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами…» 509 000(П’ятсот дев’ять тисяч) гривень, з яких:
- 100 000( Сто тисяч) гривень на капітальний ремонт спортивного
майданчика із штучним покриттям Яремчанської ЗОШ І- ІІІ ступеня № 1
Яремчанської міської ради Івано- Франківської області;

- 40 000(сорок тисяч) гривень на капітальний ремонт спортивного майданчика в с. Яблуниця Яремчанської міської ради;
- 70 000( сімдесят тисяч) гривень на зміцнення матеріально – технічної
бази Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради.
- 299 000( двісті дев’яносто дев’ят тисяч) гривень на капітальний ремонт
табло та трибун стадіону Яремчанської ЗОШ №1 І – ІІІ ступеня , м.
Яремче Івано – Франківської області.
3.2. Міськиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК
МБ 0227461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 57 000(п’ятдесят сім тисяч) гривень для виготовлення проектно – кошторисної документації на влаштування тротуарних доріжок в с. Яблуниця Яремчанської
міської ради, мікрорайоні Дора Яремчанської міської ради, мікрорайоні
Ямна Яремчанської міської ради.
4. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Ва.силь Онутчак

