УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 27.12.2018 року

м.Яремче

№ 263-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 21.12.2018 № 82:
1. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції» в сумі 201 243( двісті одна тисяча двісті сорок три) гривні,
спрямувавши її управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ
0611020 «Надання загальної серед-ньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами …»
на капітальний ремонт спортивного
майданчика із штучним покриттям Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1
Яремчанської міської ради івано – Франківської області.
2. Зменшити в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію із обласного бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції» в сумі 201 243( двісті одна тисяча двісті сорок три) гривні,
передбачену п.16 рішення міської ради від 26.09.2018 року № 370 –
24/2018 на капітальний ремонт вул. Довбуша ПК0+00-ПК15+00 в смт.
Ворохта Яремчанської міської ради Івано – Франківської області.
3. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому кошторисні призначення в сумі 201 243( двісті одна тисяча двісті сорок три) гривні
за ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» для
Ворохтянського селищного бюджету, передбачені абзацом 3 п.16.3
рішення міської ради від 26.09.2018 року № 370 – 24/2018 на капітальний
ремонт вул. Довбуша ПК0+00-ПК15+00 в смт. Ворохта Яремчанської
міської ради Івано – Франківської області.
4.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з обласного бюджету в сумі 300 000(триста тисяч) гривень по ККД 41051000
«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції», спрямувавши її управлінню

освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» на оплату праці
з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл.
5.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету в сумі 350 000(Триста п’ятдесят тисяч) гривень по
ККД 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції»,
спрямувавши їх фінансовому управлінню міськвиконкому для
Яремчанської центральної міської лікарні за ТПКВК МБ 3722010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»на оплату праці з
нарахуваннями.
6.Врахувати в загальному фонді міського бюджету дотацію з
обласного бюджету по ККД 41040400 « Інші дотації з місцевого бюджету» в сумі 100 000 ( Сто тисяч) гривень, спрямувавши їх управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» на оплату енергоносіїв для Ворохтянянської ЗОШ І-ІІІ ступеня.
7.Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому кошторисні призначення на 25 200( Двадцять п’ять тисяч двісті) гривень для Яремчанської центральної міської лікарні за ТПКВК МБ 3722010 «Багатопро0фільна стаціонарна медична допомога населенню», передбачені п.3 розпорядженням міського голови від 25.07.2018 року № 155-р « Про внесення
змін до міського бюджету на 2018 рік» за рахунок залишків медичної субвенції, що утворилася станом на 01.01.2018 року на придбання мягкого
інвентаря та комп’ютерної техніки, при цьому відмінити передачу із
загального до спеціального фонду міського бюджету на суму 13 600 (тринадцять тисяч шістсот) гривень.
8.Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому кошторисні
призначення на 27 260( Двадцять сім тисяч двісті шістдесят) гривень для
Яремчанської центральної міської лікарні за ТПКВК МБ 3722010
«Багатопрофільна
стаціонарна
медична
допомога
населенню»,
передбачені п.16 рішення міської ради від 29.03.2018 року № 333-21/2018
« Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського
бюджету, врахування субвенції та перерозподіл коштів» за рахунок
залишків медичної субвенції, що утворилася станом на 01.01.2018 року на
придбання предметів довготермінового використання, при цьому
відмінити передачу із загального до спеціального фонду міського
бюджету.
9. Фінансовому управлінню міськвиконкому спрямувати вільні
залишки медичної субвенції, що склалися станом на 01.01.2018 року в
сумі 119 793,14(Сто дев’ятнадцять тисяч сімсот дев’яносто три) гривні 14
копійок для Яремчанської центральної міської лікарні за ТПКВК МБ
3722010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на
видатки, пов’язані з утриманням закладу.
10.Управлінню освіти міськвиконкому перерозподілити кошторисні
призначення за наступними бюджетними програмами:

- зменшити призначення за ТПКВК МБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» для міжшкільного навчально – виробничого комбінату на суму 70 000( Сімдесят тисяч) гривень, з яких:
по КЕКВ 2111 – 43 600( сорок три тисячі шістсот) гривень;
по КЕКВ 2120 - 26 400( двадцять шість тисяч чотириста) гривень.
- збільшити кошторисні призначення на суму 70 000( Сімдесят тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» на оплату енергоносіїв для Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступеня по КЕКВ 2271.
11. Управлінню праці та соціального захисту населення перерозподілити кошторисні призначення за ТПКВК МБ 0810160 « Керівництво і
управління у відповідній галузі», а саме:
- зменшити призначення на суму 1315.73(Одна тисяча триста п’ятнадцять)
гривень 73 копійки, з яких:
по КЕКВ 2272 на суму 980( дев’ятсот вісімдесят) гривень;
по КЕКВ 2240 на суму 335.73 ( триста тридцять п’ять) гривень 73 копійки;
- збільшити призначення на суму 1315.73(Одна тисяча триста п’ятнадцять)
гривень 73 копійки, з яких:
по КЕКВ 2271 на суму 1032.43( одна тисяча тридцять дві) гривні 43
копійки;
по КЕКВ 2273 на суму 283.30 ( двісті вісімдесят три ) гривні.
12.Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
13. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутчак

