УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Тринадцята сесія

РІШЕННЯ
від 27.04. 2017року

м.Яремче

№ 204-13/2017

Про спрямування
вільного залишку
коштів загального фонду
міського бюджету
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши бюджетні запити
відділів та управлінь міськвиконкому, протокол постійної комісії обласної ради
з питань бюджету, фінансів та податків від 06.04.2017 року № 41 міська рада
вирішила:
1. Спрямувати частину вільних залишків загального фонду міського
бюджету станом на 01.01.2017 року в сумі 323 000 (триста двадцять три тисячі
) гривень:
1.1.Управлінню праці та соціального захисту населення міськвиконкому
120 000 ( сто двадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1513400 КФК 1090 «Інші
видатки на соціальний захист населення», з яких:
- 20 000 ( двадцять тисяч) для надання матеріальної допомоги мешканцю
селища Ворохта, вул. Миру буд. 4 кв. 4 Максим’юку Василю Петровичу на
ліквідацію наслідків пожежі житлового будинку по вул. Говерлянській 22а, яка
сталася 11 березня 2017 року;
- 40 000 (сорок тисяч) гривень на співфінансування видатків для придбання
житла багатодітній сім`ї Федорчук Надії Іванівни, жительки м. Яремче, вул. Н.
Яремчука, 25 а/1.
- 60 000 (шістдесят тисяч) гривень Марчуку Василю Васильовичу, жителю
м. Яремче, вул. Пушкіна,52, на лікування важкохворої дитини.
1.2. Відділу культури міськвиконкому 136 000(сто тридцять шість тисяч)
гривень, з яких:
- за ТПКВК МБ 2414090 КФК 0828 « Палаци і будинки культури, клуби та
інші заклади клубного типу» на оплату праці ( встановлення надбавок за
вислугу років, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12. 2015
року № 1026) – 116 000 ( сто шістнадцять тисяч) гривень;

- за ТПКВК МБ 2414040 КФК 0829 «Видатки на заходи, передбачені
державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва» - 20 000
( двадцять тисяч) гривень.
1.3. Фінансовому управлінню міськвиконкому 50 000( п’ятдесят тисяч)
гривень, як субвенцію Микуличинському сільському бюджету за ТПКВК МБ
7518800 КФК 0180 «Інші субвенції» на придбання матеріалів для поточного
ремонту дороги на уч. Країщі с. Микуличин.
1.4. Міськвиконкому для міського комунального підприємства 7 000 (сім
тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126010 КФК 0610 «Забезпечення надійного та
безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» на
поточний ремонт житлового будинку 216 по вул. Свободи.
1.5. Фінансовому управлінню міськвиконкому в сумі 10 000 (десять тисяч)
гривень для Яремчанської центральної міської лікарні за ТПКВК МБ 7522010
КФК 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на
придбання предметів довгострокового користування. При цьому здійснити
передачу із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду .
2. Спрямувати частину вільних залишків коштів медичної субвенції станом
на 01.01.2017 року в сумі 275 000 ( Двісті сімдесят п`ять тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 7522010 КФК 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» для :
- придбання багатофункціонального принтеру -12 000 гривень;
- придбання комп`ютерної техніки – 40 000 гривень;
- придбання енергозберігаючих ламп – 18 000 гривень;
- придбання твердого інвентаря – 33 000 гривень;
- придбання білизни – 50 000 гривень;
- придбання спецформи для кухонних працівників – 8 000 гривень;
- придбання сумки – холодильника для інфекційного відділу – 2 000
гривень;
- придбання перев`язочних столів в хірургічний відділ та кабінет
травматолога – 15 000 гривень;
- поточний ремонт сходів до дитячого відділення поліклініки – 20 000
гривень;
- поточний ремонт хірургічного та маніпуляційного кабінетів хірургічного
відділення – 27 000 гривень;
- поточний ремонт сходової клітки – 40 000 гривень;
- придбання решіток – захисту на сходову клітку - 10 000 гривень .
При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду міського
бюджету до спеціального фонду в сумі 67 000 ( шістдесят сім тисяч) гривень.
3. Здійснити передачу коштів міськвиконкому в сумі 51 480 ( п`ятдесят
одна тисяча чотириста вісімдесят) гривень із загального до спеціального фонду
міського бюджету, з них :
- за ТПКВК МБ 0110170 КФК 0111 « Організаційне, інформаційно –
аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності… міської,
селищної та сільської рад та їх виконавчих комітетів» 33 780 ( тридцять три
тисячі сімсот вісімдесят) гривень;

- за ТПКВК МБ 0117830 КФК 0380 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки » – 17 700 ( сімнадцять тисяч сімсот) гривень.
4. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
державного бюджету в сумі 5 000 000 ( п`ять мільйонів) гривень за ККД
41030800, спрямувавши її управлінню праці та соціального захисту населення
міськвиконкому за ТПКВК МБ 1513010 « Надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот».
5. Здійснити перерозподіл коштів медичної субвенції Яремчанській
центральній міській лікарні , а саме: зменшити кошторисні призначення за
ТПКВК МБ 7522010 КФК 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» на суму 60 000 (шістдесят тисяч) гривень спрямувавши їх
за ТПКВК МБ 7522150 КФК 0725 «Первинна медико-санітарна допомога».
6. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
Поляницького сільського бюджету в сумі 123 458 (Cто двадцять три тисячі
чотириста п’ятдесят вісім) гривень за ККД 41035000 «Інші субвенції».
Спрямувати вказану субвенцію:
- фінансовому управлінню в сумі 23 458 ( двадцять три тисячі чотириста
п`ятдесят вісім) гривень для Яремчанської центральної міської лікарні за
ТПКВК МБ 7522010 КФК 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» (придбання деревяних дверей у вхід в хірургічне
відділення та в операційну);
- управлінню освіти міськвиконкому в сумі 100 000 ( Сто тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 1011020 КФК 0921 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітнім навчальним закладам…» на оплату електроенергії для
Поляницької ЗОШ І – ІІ ступенів.
7. Затвердити розпорядження міського голови від 10.04.2017 року № 74-р
«Про врахування субвенції».
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Т. Клим’юка та постійну комісію міської ради з питань
економіки, фінансів та бюджету (А.Андрухович).

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

