УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
П`ятнадцята сесія

РІШЕННЯ
від 26. 07. 2017року

м.Яремче

№ 250-15/2017

Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
та перерозподіл коштів
Керуючись ст.71,78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши запити
відділів та управлінь міськвиконкому, враховуючи протокол постійної комісії
міської ради з питань економіки, фінансів, бюджету, туризму та інвестицій,
міська рада вирішила :
1. Збільшити дохідну частину міського бюджету в сумі 42 000
( Сорок дві тисячі) гривень за ККД 11010100 « Податок на доходи фізичних
осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у
вигляді заробітної плати» спрямувавши їх міськвиконкому для міського
комунального підприємства за КПКВК МБ 0126060 «Благоустрій міст, сіл,
селищ», з яких :
- 10 000( Десять тисяч) гривень на поточний середній ремонт дороги по
вул.. Степана Бандери в м. Яремче;
- 12 000(Дванадцять тисяч) гривень на виготовлення проектно –
кошторисної документації на поточний середній ремонт дороги по вул..
Степана Бандери в м. Яремче;
- 10 000 ( Десять тисяч) гривень на виготовлення проектно –
кошторисної документації на поточний середній ремонт дороги по вул.
Кам`янка в м. Яремче
- 10 000 ( Десять тисяч) гривень на придбання матеріалів для
влаштування огорожі вдовж тротуару по вул.. Свободи (біля будинку 276).
2. Викласти п.3.4 рішення міської ради від 04.07.2017 року в новій
редакції:
«100 000 (Сто тисяч) гривень відділу культури за КПКВК МБ 2418600
«Інші видатки» на виконання регіональної цільової програми « Духовне
життя на 2017 - 2022 рр.» як дольову участь у придбанні матеріалів,
предметів та обладнання( бруківки) для проведення благоустрою території
біля церкви Різдва Івана Хрестителя в м. Яремче».
3.Перерозподілити кошти передбачені управлінню освіти
міськвиконкому за КПКВК МБ 1016330 згідно з додатком 1 п.2 рішення
міської радив сумі 10 000 ( десять тисяч) гривень на « Реконструкцію

приміщення школи в с. Вороненко Яремчанської міської ради ІваноФранківської області з подальшим перепрофілюванням школи І ступеня в
навчально виховний комплекс» для фінансового управління міськвиконкому
за КПКВК МБ 7518800 « Інші субвенції» як субвенцію обласному бюджету
для департаменту будівництва, житлово – комунального господарства,
містобудування та архітектури на Реконструкцію приміщення школи в с.
Вороненко Яремчанської міської ради Івано- Франківської області з
подальшим перепрофілюванням школи І ступеня в навчально - виховний
комплекс;
4. Кошти, передбачені абзацом 3 пункту 1.3 рішення міської ради
від 04.07.2017 № 247-14/2017 року в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень
спрямувати міськвиконкому для міського комунального підприємства за
КПКВК МБ 0126060 « Благоустрій міст, сіл, селищ» для поточного
середнього ремонту дороги по вул.. Кам`янка в м. Яремче, при цьому
відмінити передачу із загального до спеціального фонду міського бюджету.
5.Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому кошти
резервного фонду в сумі 10 000 ( десять тисяч) за КПКВК МБ 7518010
« Резервний фонд» спрямувавши їх управлінню праці та соціального
захисту населення міськвиконкому на виконання міської комплексної
програми соціального захисту населення на 2017 – 2019 роки (за напрямком
«Інші видатки») за КПКВК МБ 1513400 КФК 1090 « Інші видатки на
соціальний захист населення» для надання допомоги жителю м. Яремче, вул..
Свободи, 348 Кучаку Василю Федоровичу в зв’язку із пошкодженням
стихією житлового будинку.
6. Абзац 2 пункту 2.21 рішення міської ради від 04.07.2017 року №
237-14/2017 « Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та
перерозподіл коштів» викласти в наступній редакції:
« 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень міськвиконкому для міського
комунального підприємства за КПКВК МБ 0126060 « Благоустрій міст, сіл,
селищ», з яких
-89 250 ( Вісімдесят дев`ять тисяч двісті п`ятдесят) гривень на придбання
лотків, предметів та матеріалів для поточного ремонту доріг по вулицях:
Б.Хмельницького, Довбуша, Мазепи, Вітовського, 200- річчя Яремче,
Підскельна, Шухевича, Бандери, Свободи;
- 750 ( сімсот п`ятдесят) гривень для придбання дорожнього знаку.
7. Затвердити розпорядження міського голови від 14.07.2017 року
№ 134-р « Про врахування та перерозподіл субвенцій».
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого
заступника міського голови Т.Клим’юка та постійну комісію міської ради з
питань економіки, фінансів,бюджету, туризму та інвестицій (А.Андрухович).

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

