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

РІШЕННЯ
від 23.05.2017 року

м.Яремче

№ 214-13/2017

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 та
додаток №1 до проекту Програми соціально – економічного та культурного
розвитку м. Яремче, розпорядження облдержадміністрації та обласної ради
від 10.05.2017 року № 244/395 – р, від 16.05.2017 року №262/427-р «Про
виділення коштів», рішення Татарівської сільської ради від 04.05.2017 року
№86-18/2017 «Про перерозподіл коштів загального та спеціального фонду
бюджету с. Татарів»,рішення Поляницької сільської ради від 19.05.2017 року
№121-16-2017р. «Про перерозподіл коштів», міська рада вирішила:
1. Зменшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету
в сумі 3 092 200 (Три мільйони дев’яносто дві тисячі двісті) гривень за
ТПКВК 0126650 КФК 0456 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»,
спрямувавши їх до фонду розвитку спеціального фонду міського бюджету на
видатки, згідно із додатком 1 ( додається).
2. Спрямувати частину залишків фонду розвитку спеціального фонду
міського бюджету станом на 01.01.2017 року в сумі 294 000 (Двісті дев’яносто
чотири тисячі) гривень на видатки, згідно із додатком 1 ( додається).
3. Зменшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету
в сумі 1 060 813 (Один мільйон шістдесят тисяч вісімсот тринадцять) гривень
за ТПКВК МБ 0126650 КФК 0456 «Утримання та розвиток інфраструктури
доріг», спрямувавши їх:
3.1. 100 000(Сто тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126130 КФК 0620
«Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств,
районних виробничих об`єднань та інших підприємств житлово –
комунального госпо-дарства» на придбання матеріалів для поточного ремонту
мереж зовнішнього освітлення в м. Яремче;

3.2. 130 000 (Сто тридцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126060 КФК
0620 «Благоустрій міст, сіл, селищ», з яких:
- 50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного
ремонту вул. Гірська;
- 40 000 (Сорок тисяч) гривень для влаштування дощової каналізації по
вул. Пушкіна;
- 40 000 (Сорок тисяч) гривень для влаштування дощової каналізації біля
ДНЗ «Гірський струмочок» ;
3.3. 60 000 ( Шістдесят тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126120 КФК 0620
« Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів, надійної та
безперебійної експлуатації каналізаційних систем» на придбання матеріалів
для влаштування оглядової естакади;
3.4. 98 000( Дев`яносто вісім тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0110170 КФК
0111 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне
забезпечення діяльності міської, селищної та сільської рад та їх виконавчих
комітетів» на поточний ремонт адміністративного приміщення виконавчого
комітету міської ради, з яких для поточного ремонту даху, водостічної
системи адмінбудівлі - 80 000(вісімдесят тисяч) гривень та вхідних сходів –
18 000
( вісімнадцять тисяч) гривень;
3.5.190 000 ( Сто дев`яносто тисяч) гривень управлінню освіти , з яких:
- 175 000 (Сто сімдесят п’ять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1011020 КФК
0921 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами» для поточного ремонту котелень та придбання матеріалів для
освітніх закладів та установ, зокрема:
- Яремчанська ЗОШ І- ІІІ ст. №1 - 30 000 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І- ІІІ ст. №2 - 20 000 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІ ст. № 3 - 5 000 гривень;
- Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ст. - 20 000 гривень;
- Татарівська ЗОШ І-ІІ ст.
- 5 000 гривень;
- Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ст.
- 10 000 гривень;
- Поляницька ЗОШ І-ІІ ст.
- 65 000 гривень;
- Вороненківська ЗОШ І ст.
- 20 000 гривень;
- 15 000 (П'ятнадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1010180 КФК 0111
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах».
3.6. 50 000( П`ятдесят тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1011010 КФК 0910
« Дошкільна освіта» для ДНЗ « Гірський струмочок» на:
- поточний ремонт витяжної системи в приміщенні харчоблоку – 20 000
гривень;
- придбання меблів – 8 000 гривень;
- придбання матраців та постільної білизни – 22 000 гривень.
3.7. 46 000 ( Сорок шість) тисяч гривень за ТПКВК МБ 2414090 КФК
0828
«Палаци, будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
на поточний ремонт транспортного засобу (ГАЗ 32213- 418), 2017 року;
3.8. 100 000 (Сто тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126060 КФК 0620
«Благоустрій міст, сіл, селищ» на придбання матеріалів для поточного
ремонту мостових переходів по вул. Героїв Майдану в м. Яремче.

3.9 14 813 (Чотирнадцять тисяч вісімсот тринадцять) гривень відділу
культури за ТПКВК МБ 2414090 КФК 0828 «Палаци і будинки культури,
клуби та інші заклади клубного типу» на придбання матеріалів для огорожі
клубної установи в м-ні Ямна.
3.10. 157 000 (Сто п’ятдесят сім тисяч) гривень міськвиконкому для
міського комунального підприємства, з яких:
- 57 000 (П’ятдесят сім тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126010 КФК 0610
«Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житловоексплуатаційного господарства» на поточний ремонт житлового будинку 244
по вул. Свободи в м. Яремче.
-100 000 (Сто тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0116060 КФК 0620
«Благоустрій міст, сіл, селищ» для поточного ремонту підвісних кладок в м.
Яремче, з яких :
- 40 000 (Сорок тисяч) гривень по вул. Свободи (в районі АЗС «ОККО»);
- 30 000 (Тридцять тисяч) гривень по вул. Свободи (в районі магазину
«Околиця»);
- 30 000 (Тридцять тисяч) гривень в м-ні Дора ур. Скала (придбання
матеріалів).
3.11. 100 000 (Сто тисяч) гривень міськвиконкому за ТПКВК МБ 0118601
КФК 0133 «Інші видатки» на придбання матеріалів, предметів та обладнання
(бруківки) для проведення благоустрою території біля церкви Різдва Івана
Хрестителя в м. Яремче;
3.12. 15 000 (П’ятнадцять тисяч) гривень відділу культури за ТПКВК МБ
2414040 КФК 0829 «Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими
програмами розвитку культури і мистецтва» як дольову участь у придбанні
альтернативного електричного опалення (керамічна панель) для Парафіяльної
церкви Різдва Пресвятої Богородиці в смт. Ворохта.
4. Спрямувати фінансовому управлінню міськвиконкому частину вільних
залишків фонду розвитку спеціального фонду міського бюджету станом на
01.01.2017 року в сумі 150 000( Сто п`ятдесят тисяч) гривень як субвенцію
обласному бюджету за ТПКВК МБ 7518800 КФК 0180 «Інші субвенції» на
співфінансування проекту «Будівництво Яремчанської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №2 ( мікрорайон Дора) (перерахунок кошторисної
документації в ціни 2013 р.)».
5. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію в сумі 35 000 (Тридцять п’ять тисяч) гривень, виділену із
обласного бюджету по ККД 4103500 «Інші субвенції», спрямувавши її
управлінню праці і соціального захисту населення за ТПКВК МБ 1513400
КФК 1090 « Інші видатки на соціальний захист населення», з яких:
-10 000(Десять тисяч) гривень для надання допомоги жителю с.
Микуличин Павуку В. М. на відновлення житлового будинку, пошкодженого
пожежею 24 січня 2017 року;
- 25 000(Двадцять п’ять тисяч) гривень для надання допомоги жителю с.
Ворохта Максим’юку В.П. на відновлення житлового будинку, пошкодженого
пожежею 11 березня 2017 року.
6. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію в сумі 18 300 (Вісімнадцять тисяч триста) гривень, виділену із

Татарівського сільського бюджету по ККД 4103500 «Інші субвенції»,
спрямувавши її фінансовому управлінню для Яремчанської міської
центральної лікарні за ТПКВК МБ 7522120 КФК 0721 «Амбулаторнополіклінічна допомога населенню» на придбання металопрофілю для
Татарівської лікарської амбулаторії.
7. Із коштів передбачених управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому на виплату допомог населенню виділити
50 000(П’ятдесят тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1513400 КФК 1090 «Інші
видатки на соціальний захист населення» для надання матеріальної допомоги
жительці с. Микуличин, вул. Грушевського,112 Пинзар Людмилі
Володимирівні, в зв’язку із важким матеріальним становищем, так як у
будинку батьків в якому вона проживала сталася пожежа.
8. Із коштів передбачених на програму «Розвиток освіти на 2016- 2023
роки» спрямувати управлінню освіти 220 000( двісті двадцять тисяч) гривень,
з яких:
- 30 000 (тридцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1011210 КФК 0990
«Утримання інших закладів освіти» на придбання матеріалів для
міжшкільного навчально-виробничого комбінату (придбання огорожі та
кабелю);
- 140 720 (сто сорок тисяч сімсот двадцять) гривень за ТПКВК МБ
1011020 КФК 0921 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» на придбання матеріалів для
поточного ремонту освітніх закладів та установ, зокрема:
- Яремчанська ЗОШ І- ІІІ ст. №1 - 20 000 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І- ІІІ ст. №2 - 20 000 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІ ст. № 3 - 7 000 гривень;
- Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ст. - 26 000 гривень;
- Татарівська ЗОШ І-ІІ ст.
- 10 000 гривень;
- Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ст.
- 25 000 гривень;
- Поляницька ЗОШ І-ІІ ст.
- 10 000 гривень;
- Вороненківська ЗОШ І ст.
- 5 000 гривень;
- Ворохтянська ЗОШ І-ІІІ ст.
- 17 720 гривень;
- 49 280 (Сорок дев’ять тисяч двісті вісімдесят) гривень за ТПКВК МБ
1011010 КФК 0910 «Дошкільна освіта» на придбання матеріалів для
поточного ремонту дошкільного навчального закладу «Гірський струмочок».
9. Спрямувати частину залишків фонду розвитку спеціального фонду
міського бюджету станом на 01.01.2017 року в сумі 3 000 (Три тисячі) гривень
фінансовому управлінню для Яремчанської центральної міської лікарні за
ТПКВК МБ 7522010 КФК 0731« Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» на оплату робіт по розробленню енергетичного
паспорта інфекційного відділення Яремчанської центральної міської лікарні.
10. Враховуючи рішення Поляницької сільської ради, зменшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 612 963 (Шістсот
дванадцять тисяч дев’ятсот шістдесят три тисячі) гривень по ККД 4103500
«Інші субвенції».
Зменшити бюджетні призначення загального фонду міського бюджету
управлінню освіти на суму 612 963 (Шістсот дванадцять тисяч дев’ятсот

шістдесят три тисячі) гривень за за ТПКВК МБ 1011020 КФК 0921 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами»
передбачених на утримання Поляницької ЗОШ І-ІІ ст.
11. 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).

Міський голова

Василь Онутчак

Додаток №1
до рішення міської ради
від 23.05.2017 р. № 214-13/2017

ВИДАТКИ ФОНДУ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК
№
п/п

Назва заходу

І. Міськвиконком (одержувач коштів
Міське
комунальне підприємство) Всього:
1.
Придбання попереджувальних знаків – 3
шт.
2.
Нове будівництво ділянки мережі
дощової каналізації по вул. С.Бандери в
м.Яремче Івано-Франківської області
3.
Спорудження Монументу героям
Небесної Сотні в м. Яремче
II. Міськвиконком (одержувач коштів КП
«ВУВКГ») Всього:
1.
Виготовлення проектно-кошторисної
документації на реконструкцію
водозабірних споруд і самоплинного
водогону довжиною 1000 м/п
2.
Будівництво очисних споруд та
каналізаційних мереж продуктивністю
4000м.3/добу в м.Яремче ІваноФранківської області (співфінансування)
3.
Придбання регулятора тиску

ІІІ. Міськвиконком, всього:
2.

Придбання відеокамери

Відділ культури, всього:
1.

2.

3.

4.

Придбання сценічних костюмів для
народного аматорського чоловічого хору
«Златоуст» Будинку культури м. Яремче
Проведення інженерно-геологічних
вишукувань реконструкції клубу м-ну Дора
по вул. Свободи, 85а
Проектні (вишукувальні) роботи
«Реконструкція клубу під культурнопросвітницький центр по вул. Свободи,
85а в місті Яремче Івано-Франківської
області»
Влаштування системи опалення в
навчальному корпусі Яремчанської
ДШМ на вул.. Свободи,242 в м. Яремче
Івано – Франківської області. Нове
будівництво.

Яремчанська ЦМЛ, всього:

Із залишків
Із
на
надхо01.01.2017 джень у
р.
2017р.

54.0

ТПКВК
МБ/КФК

КЕКВ

0126060/

3210

800,0

0126400/

3210

150,0

0126060

3210

190,0

0126400

3210

500.0

0126400

3210

45.0

0126052

3210

0110170

3110

30,0

2414090

3110

20,5

2414090

3142

23,0

2414090

3142

150,0

2414100

3122

950.0

54,0

735.0

25.0
25,0

223.5

158.7

1.

2.

Експертиза проекту «Капітальний ремонт
фасаду головного корпусу Яремчанської
міської лікарні на вул.Довбуша, 5 в
м.Яремче»
Капітальний ремонт інфекційного відділу
(співфінансування)

Управління освіти, всього:
4.

5.

Реконструкція приміщення школи в с.
Вороненко Яремчанської міської ради
Івано – Франківської області з
подальшим перепрофілюванням школи І
ступеня в навчально – виховний
комплекс
Капітальний ремонт системи
водопостачання з заміною водонапірної
башти Микууличинської
ЗОШ І-ІІІ ст.

3,7

7522010

3210

155,0

7522010

3210

100,0

1016330

3142

140,0

1011020

3132

7518800

3220

240.0

Фінансове управління, всього:
1.

1000.0

Реконструкція з добудовою
Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1

РАЗОМ по розділах:

Секретар міської ради

1000.0

294.0

3092.2

Володимир Губарчук

