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

РІШЕННЯ
від 23.02. 2017 року

м.Яремче

№ 189-11/2017

Про спрямування вільного
залишку коштів загального
фонду міського бюджету
На виконання Програми соціально - економічного та культурного
розвитку м. Яремче на 2017 рік, керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
розглянувши бюджетні запити окремих органів державної влади, відділів та
управлінь міськвиконкому, врахувавши розпорядження обласної державної
адміністрації від 30.01.2017 № 38/21-р, рішення Поляницької сільської ради
від 31.01.2017 № 90-11- 2017 міська рада вирішила:
1.Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду
міського бюджету станом на 01.01.2017 року в сумі 502 400( п`ятсот дві
тисячі чотириста) гривень:
1.1 Фінансовому управлінню міськвиконкому - 182 500 ( сто вісімдесят
дві тисячі п`ятсот) гривень за ТПКВК МБ 7518370 КФК 0180 « Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально –
економічного і культурного розвитку», зокрема на:
- комплексну цільову соціальну
програму
запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення
рівня готовності оперативно – рятувальної служби цивільного захисту
Яремчанської міської ради до дій за призначенням на 2016 – 2020 роки –
50 000 ( п`ятдесят тисяч ) гривень;
- міську програму удосконалення роботи управління Державної
казначейської служби у м. Яремче та комп`ютерно – інформаційного
забезпечення обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками на
2016 – 2018 роки - 30 000( тридцять тисяч) гривень, при цьому здійснити
передачу із загального до спеціального фондів міського бюджету.
- програму підвищення ефективності роботи Яремчанського відділення
Надвірнянської оДПІ ГУДФС в Івано – Франківській області на 2017 – 2021
роки - 25 000 ( двадцять п`ять тисяч) гривень;
- комплексну програму профілактики злочинності, зміцнення правопорядку,
захисту прав і свобод громадян, боротьби з корупцією, організованою
злочинністю у м. Яремче на 2016 – 2020 роки – 20 000 (двадцять тисяч)
гривень;

- міську цільову програму безоплатної правової допомоги населенню регіону
Яремчанської міської ради на 2017-2018 роки 10 000( десять тисяч) гривень;
- комплексну програму інформаційно – аналітичної роботи в інтересах
органів державної влади та управління протидії проявам терористичного
характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території
Яремчанської міської ради на 2016-2017 роки – 25 000 (двадцять п`ять тисяч)
гривень;
- програму військово – патріотичного виховання молоді, допризовної
підготовки, призову у Збройні сили України на строкову військову службу,
військову службу за контрактом на території міської ради на 2017 - 2019 роки
- 7 500 ( сім тисяч п`ятсот) гривень;
- програму військово – патріотичного виховання молоді, вирішенню питань
піднесення престижу військової служби, соціально – побутових і культурних
проблем військовослужбовців на території міської ради на 2017-2019 роки –
15 000(п`ятнадцять тисяч) гривень.
1.2. Міськвиконкому 157 500 ( сто п`ятдесят сім тисяч п`ятсот)
гривень, з них:
- 20 000(двадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0113240 КФК 1050
«Організація та проведення громадських робіт»;
- 7 500 ( сім тисяч п`ятсот) гривень за ТПКВК МБ 0113500 КФК 1040 «
Інші видатки» на реалізацію програми військово – патріотичного виховання
молоді, допризовної підготовки, призову в Збройні сили України на території
Яремчанської міської ради на 2017 – 2019роки;
- 40 000(сорок тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126010 КФК 0610
«Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово –
коммунального господарства» на придбання матеріалів для поточного
ремонту житлового будинку № 216 по вул. Свободи;
- 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126010 КФК 0610
«Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово –
коммунального господарства» для поточного ремонту житлового будинку №
176 по вул. Свободи.
1.3 Управлінню освіти міськвиконкому: - 117 400 ( сто сімнадцять
тисяч чотириста) гривень за ТПКВК МБ 1011020 КФК 0921 « Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами…», з
яких:
- 30 000 ( тридцять тисяч) гривень для Микуличинської ЗОШ на
виготовлення та експертизу кошторису «Капітальний ремонт даху
Микуличинської ЗОШ І - ІІІ ступенів», при цьому здійснити передачу із
загального до спеціального фондів міського бюджету;
- 30 000 ( тридцять тисяч) гривень для Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
на закупівлю кухонного приладдя та посуду;
- 7 400 (сім тисяч чотириста) гривень для Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 2 на оплату послуг з експертної оцінки приміщення, інвентаря, приладів,
устаткування харчоблоку закладу;
- 20 000( двадцять тисяч ) гривень для Яремчанської ЗОШ І - ІІІ ступенів №1
на придбання костюмів для учасників художньої самодіяльності;
-30 000(тридцять тисяч) гривень для Ворохтянської ЗОШ на придбання
мультимедійних проекторів, при цьому здійснити передачу із загального до
спеціального фондів міського бюджету.

1.4.Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
мськвиконкому 45 000 ( сорок п`ять тисяч) гривень, з яких:
– 30 000 ( тридцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1513400 КФК 1090
«Інші видатки на соціальний захист населення» для надання матеріальної
допомоги мешканцю с. Микуличин, вул.Грушевського,171 Павуку Василю
Миколайовичу на ліквідацію наслідків пожежі житлового будинку, яка
сталася 24 січня 2017 року;
- 15 000 ( п`ятнадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1518050 КФК 0133
«Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки»
для погашення заборгованості за пільгові перевезення залізничним
транспортом.
2.Врахувати у спеціальному фонді міського бюджету за ККД 41035000
«Інші субвенції» субвенцію з обласного бюджету в сумі 250 000 (двісті
п`ятдесят тисяч) гривень на покращення матеріально – технічного стану
Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямувавши її управлінню освіти
міськвиконкому за ТПКВК МБ 1011020 КФК 0921« Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами».
3.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
Поляницького сільського бюджету в сумі 31 752 ( тридцять одна тисяча
сімсот п`ятдесят дві ) гривні за ККД 41035000 « Інші субвенції»,
спрямувавши її фінансовому управлінню міськвиконкому для Яремчанської
міської лікарні за ТПКВК МБ 7522150 КФК 0725 «Первинна медико –
санітарна допомога» на оплату праці ( 50 % надбавку до посадового окладу
завідуючому Поляницьким ФАПом за складність та напруженість в роботі).
4.Врахувати у спеціальному фонді міського бюджету субвенцію з
Поляницького сільського бюджету в сумі 290 000 ( двісті дев`яносто тисяч)
гривень за ККД 41035000 « Інші субвенції», спрямувавши її фінансовому
управлінню міськвиконкому для Яремчанської міської лікарні за ТПКВК
МБ 7522010 КФК 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» на покращення матеріально – технічної бази закладів, а саме на
придбання :
- приставки ортопедичної – 120 000 ( сто двадцять тисяч) гривень;
- столу операційного гідравлічного 129 000 (сто двадцять дев`ять тисяч)
гривень;
- світильника операційного 33 000 ( тридцять три тисячі) гривень;
- відсмоктувача медичного – 8000 ( вісім тисяч) гривень).
5. Затвердити розпорядження міського голови від 25.01.2017 року №
14-р «Про врахування субвенції».
6. 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).

Міський голова

Василь Онутчак

