УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 14.08.2018р.

м.Яремче

№ 162-р

Про заходи щодо підготовки
проекту міського бюджету
на 2019 рік
Відповідно
до
вимог
Бюджетного
кодексу
України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 року № 315-р,
Про схвалення основних напрямів бюджетної політики на 2019 – 2021
роки, постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року № 546
« Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на
2019- 2021 роки» з метою формування збалансованих показників проекту
бюджету м. Яремче на 2019 рік та своєчасного внесення його на
затвердження міської ради:
1.Утворити робочу групу з формування проекту міського
бюджету на 2019 рік та затвердити її склад, що додається.
2.Фінансовому управлінню міськвиконкому( Г.Бойчук) довести
до головних розпорядників коштів міського бюджету форми бюджетних
запитів за програмно – цільовим методом та інструкцію щодо їх
заповнення з урахуванням особливостей складання бюджету на 2019 рік.
3.Усім учасникам бюджетного процесу забезпечити неухильне
дотримання положень Бюджетного кодексу України.
4.Відділу економічного розвитку міськвиконкому до 1 листопада
розробити проектні показники соціально – економічного розвитку м.
Яремче на 2019 рік та прогнозні показники на 2020 -2021 роки.
5.Яремчанському відділенню Надвірнянської ОДПІ, з метою
забезпечення формування дохідної частини бюджету із урахуванням
реальної бази оподаткування та максимального використання усіх джерел
наповнення бюджету, до 01.11.2018 року подати свої пропозиції щодо
прогнозних показників доходів міського бюджету на 2019 – 2021 роки.
6.Управлінням та відділам міськвиконкому проаналізувати
ефективність діючих бюджетних програм, розробити та винести на
затвердження міської ради проекти місцевих програм, термін дії яких
закінчується у 2018 році, включивши у них заходи, які матимуть

максимальний ефект при мінімальних затратах, а також інвестиційні
проекти, капітальні видатки на які забезпечать найбільший економічний
ефект.
7. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
- організувати складання бюджетних запитів на 2019 рік та
прогнозних показників на 2020 – 2021 роки за програмно – цільовим
методом та надати їх фінансовому управлінню міськвиконкому до 25
жовтня 2018 року, врахувавши вимоги постанов Кабінету Міністрів
України від 25.03.2014 року № 88 « Про внесення змін до п.1 постанови
Кабінету Міністрів України від 23.03.2011р.№ 373», від 25.03.2014 року
№89 «Про внесення змін до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від
30.09.2009р. №1073», від 25.03.2014 року № 95 «Деякі питання оплати
праці працівників закладів охорони здоров`я»;
- проаналізувати мережу, штати і контингенти, що визначають
обсяги витрат на утримання відповідних галузей та подати пропозиції
відповідним профільним комісіям міської ради щодо трансформування
мережі бюджетних установ в установи , спроможні надавати якісні
послуги;
- розробити та затвердити заходи на 2019 рік щодо оптимізації
витрат, економії бюджетних коштів. шляхом виключення непріоритетних
та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують основних
функцій і завдань головних розпорядників коштів;
- забезпечити впорядкування чисельності працівників
бюджетних установ, відповідно до вимог ст..51 Бюджетного кодексу
України;
8.Фінансовому
управлінню
міськвиконкому
(Г.Бойчук)
забезпечити підготовку, обговорення, висвітлення на офіційному сайті
міської ради проекту міського бюджету та його затвердження до 25 грудня
2018 року (включно).
9. Начальнику управління освіти міськвиконкому (І.Онутчаку),
головному лікарю Яремчанської центральної міської лікарні (О.
Соколюку), начальнику відділу культури міськвиконкому (О.Кухарук)
організувати відповідну роботу із селищним та сільськими головами,
депутатами сільських та селищної рад щодо співфінансування із
відповідних бюджетів видатків на утримання закладів освіти, охорони
здоров`я та культури.
10.Селищному та сільським головам забезпечити формування
збалансованих показників місцевих бюджетів та своєчасне подання
проектів бюджетів на затвердження місцевих рад у встановлені терміни.
11. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо
виконання розпорядження покласти на головного відповідального
виконавця – фінансове управління міськвиконкому ( Г. Бойчук).
12. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутча

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 14.08.2018 р. № 162-р
СКЛАД
робочої групи з формування проекту міського бюджету на 2019 рік
Клим`юк
Тарас Васильович

перший заступник міського голови,
керівник робочої групи

Бойчук
Ганна Петрівна

начальник фінансового управління,
заступник керівника робочої групи

Андрухович
Андрій Дмитрович

голова постійної комісії міської ради
з питань економіки, фінансів, туризму та
інвестицій, заступник керівника робочої
групи

Кіщук
Галина Василівна

заступник начальника фінансового
управління - начальник відділу доходів і
фінансів галузей виробничої сфери та
розрахунків за енергоносії, секретар
робочої групи

Члени робочої групи
Вередюк
Юрій Васильович

заступник начальника Надвірнянської
ОДПІ- начальник Яремчанського
відділення

Ковач
Ігор Петрович

в.о. директора Центру первинної
медико -санітарної допомоги
Яремчанської міської ради

Кухарук
Оксана Василівна

начальник відділу культури
міськвиконкому

Малецька
Ольга Леонідівна

в.о. начальника відділу економічного
розвитку міськвиконкому

Мотрук
Марія Степанівна

начальник управління Державної
казначейської служби України в
м.Яремче Івано –Франківської області

Онутчак
Іван Васильович

начальник управління освіти
міськвиконкому

Соколюк
Олександр Петрович

головний лікар Яремчанської
центральної міської лікарні

Сіщук
Юрій Петрович

начальник відділу містобудування,
архітектури, будівництва та житлово –
комунального господарства
міськвиконкому

Торованин
Оксана Дмитрівна

начальник управління праці і
соціального захисту населення
виконавчого комітету Яремчанської
міської ради

Керуючий справами
міськвиконкому

Олександр Шимко

