УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 10.04. 2019 року

м.Яремче

№ 91-р

Про врахування субвенції
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, п.4 рішення
міської ради від 20.12.2018 року № 402-26/2018 «Про міський бюджет м.
Яремче на 2019 рік», враховуючи рішення Татарівської сільської ради від
02.04.2019 року №174 - 40/2019 «Про спрямування вільних залишків
бюджету с. Татарів», рішення Поляницької сільської ради від 28.03.2019
року № 327-32-2019р. «Про внесення змін до бюджетних призначень»:
1.Врахувати в спеціальному фонді міського бюджету субвенцію
із бюджету с. Татарів по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» в сумі 343 100( Триста сорок три тисячі сто) гривень,
спрямувавши її фінансовому управлінню міськвиконкому для
Комунального некомерційного підприємства « Центр надання первинної
медико – санітарної допомоги» за ТККВК МБ 3732111 «Первинна
медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної( медико - санітарної допомоги» на облаштування Татарівської
амбулаторії монопрактики сімейної медицини, з яких:
-130 000( сто тридцять тисяч) гривень на придбання меблів;
-200 000(Двісті тисяч) гривень для підключення електоенергії;
- 13 100 (Тринадцять тисяч сто) гривень для виготовлення та встановлення
інформаційно – рекламної вивіски.
2. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію із
бюджету с. Поляниця в сумі 540 000( П`ятсот сорок тисяч) гривень по
ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету», спрямувавши її
управлінню освіти міськвиконкому для Поляницької ЗОШ І-ІІ ступенів за
ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально освітніми навчальними закладами», з яких:
- 500 000 ( П`ятсот тисяч) гривень для оплати електоенергії;
- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень на придбання спортивної форми для
старшокласників;
- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень на придбання спортивного спорядження для фрі – файту та футболу.

3. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому на 763.85
(Сімсот шістдесят три) гривні 85 копійок обсяг субвенції для Ворохтянського селищного бюджету за ТПКВК МБ 3719460 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету» та, на відповідну суму,
збільшити міськвиконкому кошторисні призначення за ТПКВК МБ
0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань».
4. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутчак

