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

РІШЕННЯ
від 28.09. 2017 року

м.Яремче

№ 263-16/2017

Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
та перерозподіл коштів
Керуючись ст.78 Бюджетного Кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13 рішення міської ради від
22.12.2017 року № 171-10/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», враховуючи
рішення обласної ради від 15.09.2017 року № 592-17/2017 «Про внесення змін
до обласного бюджету на 2017 рік», відношення управління освіти міськвиконкому, розпорядження селищного голови від 28.09.2017 року № 33-р « Про
виділення коштів загального фонду» та протокол постійної комісії міської ради
з питань економіки, фінансів, туризму та інвестицій:
1.Зменшити управлінню освіти міськвиконкому на 41 560(Сорок одна
тисяча п`ятсот шістдесят) гривень кошти, передбачені на міську програму
«Розвиток освіти на 2016-2023 роки» за ТПКВК МБ 1011220 КФК 0921 «Інші
освітні програми» спрямувавши їх:
1.1 За ТПКВК МБ 1011020 КФК 0921 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» -41560(Сорок одна тисяча п`ятсот
шістдесят) гривень, а саме:
- 4000 (Чотири тисячі) гривень на виготовлення та експертизу проектно кошторисної документації на капітальний ремонт штучного покриття
спортивного майданчика на території Микуличинської ЗОШ, при цьому
здійснити передачу до бюджету розвитку спеціального фонду міського
бюджету;
- 2560( Дві тисячі п`ятсот шістдесят) гривень на технічний нагляд за виконані
роботи на об`єкті «Капітальний ремонт системи водопостачання
Микуличинської ЗОШ», при цьому здійснити передачу до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету;
- 30 000 ( Тридцять тисяч) гривень на харчування учнів Микуличинської ЗОШ;
- 5 000 (П`ять тисяч ) гривень на харчування учнів Вороненківської ЗОШ І
ступеня .

2.Викласти в новій редакції п.2.15 рішення міської ради від
04.07.2017 року № 237-14/2017 «Про внесення змін до міського бюджету на
2017 рік та перерозподіл коштів»:
100 000 ( сто тисяч) гривень фінансовому управлінню міськвиконкому за КП
КВК МБ 7518800 « Інші субвенції» для бюджету с. Микуличин, з яких:
-40 000( сорок тисяч) гривень на придбання матеріалів для влаштування
водовідведення на участку Країщі -2;
-35 000( тридцять п`ять тисяч) гривень на оплату послуг по транспортуванню
матеріалів та влаштуванню водовідведення на участку Країщі -2;
-5 000( п`ять тисяч) гривень на придбання матеріалів для влаштування заїзду
до будинку інваліда ІІІ групи Щербанюка Василя Михайловича, жителя с.
Микуличин, уч. Хижки;
- 20 000( двадцять тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного
ремонту дороги на уч. Країщі – 2.
3.Зменшити
міськвиконкому
для
міського
комунального
підприємства на 161 000 (Сто шістдесят одну тисячу) гривень видатки за
КПКВК МБ 0126060 « Благоустрій міст сіл селищ», спрямувавши їх за
КПКВК МБ 0126130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств» на оплату електроенергії для вуличного освітлення м. Яремче.
4.Внести зміни до п.2.16 рішення міської ради від 04.07.2017 року №
237-14/2017«Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та
перерозподіл коштів», а саме:
- зменшити на 15 000( п`ятнадцять тисяч) гривень кошти, передбачені для
бюджету с. Микуличин за КПКВК МБ 7518800 « Інші субвенції» на поточний
ремонт вуличного освітлення по вул. Грушевського, спрямувавши їх за
КПКВК МБ 2414040 «Видатки на заходи, передбачені державними і
місцевими програмами розвитку культури і мистецтва» на виконання програми
« Культура Яремчанщини на 2017-2022 р.р.», як дольову участь у придбанні
матеріалів для влаштування санвузла у церкві Пресвятої Трійці в с.
Микуличин.
5.Врахувати в дохідній частині фонду розвитку спеціального фонду
фонду міського бюджету субвенцію, виділену із обласного бюджету в сумі 740
000 (Сімсот сорок тисяч ) гривень по ККД 41035000 «Інші субвенції»,
спрямувавши її :
- фінансовому управлінню міськвиконкому для Татарівського сільського
бюджету за КПКВК МБ 7518800 «Інші субвенції» на
встановлення
спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Татарів Яремчанської
міської ради – 600 000( Шістсот тисяч) гривень;
- фінансовому управлінню міськвиконкому для Яблуницького сільського
бюджету за КПКВК МБ 7518800 «Інші субвенції» на нове будівництво
тротуару до ЗОШ в с. Яблуниця – 120 000(Сто двадцять тисяч) гривень;
- управлінню освіти міськвиконкому за КПКВК 1011020 КФК 0921 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» для
влаштування свердловини питної води в Яремчанській ЗОШ І-ІІ ступеня №3
Яремчанської міської ради Івано – Франківської області, в т.ч. виготовлення
проектно – кошторисної документації та проведення експертизи – 20 000
( двадцять тисяч) гривень.

6. Врахувати в дохідній частині фонду розвитку спеціального фонду
фонду міського бюджету субвенцію, виділену із обласного бюджету в сумі 150
000 (Сто п`ятдесят тисяч ) гривень по ККД 41035000 «Інші субвенції»,
спрямувавши її для міськвиконкому за КПКВК МБ 0113112 « Інші заходи та
заклади молодіжної політики» для придбання житла особі з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування Настуняк Нелі Романівні
07.04.1998 р.н.
7. Здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету кошти в сумі 84 000( Вісімдесят чотири
тисячі) гривень за КПКВК МБ 0113112 « Інші заходи та заклади молодіжної
політики» для дольової участі у придбанні житла особі з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування Настуняк Нелі Романівні
07.04.1998 р.н..
8. Зменшити на 590 (П`ятсот дев`яносто) гривень кошти, виділені
управлінню освіти міськвиконкому за КПКВК МБ 1011020 КФК 0921
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами» для Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 згідно п. 9 рішення міської
ради від 14.09.2017 року № 252-16/2017, спрямувавши їх для Яремчанської
ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 на придбання циркуляційного насоса.
9.Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому на 5000 ( П`ять
тисяч)гривень бюджетні призначення за КПКВК МБ 7518010 « Резервний
фонд», спрямувавши їх за КПКВК МБ 7522120 « Амбулаторно – поліклінічна
допомога населенню» на придбання шиферу для поточного ремонту даху
Микуличинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
10. Зменшити на 34 100 ( Тридцять чотири тисячі сто) гривень дохідну
частину міського бюджету по ККД 41035800 «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на
дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
"гроші ходять за дитиною» та виплату соціальної допомоги дитини на
утримання дитини в сім`ї патронатного вихователя» та відповідно зменшити
управлінню праці та соціального захисту населення на 34 100( Тридцять чотири
тисячі сто) гривень видатки за КПКВК МБ 1511060 « Забезпечення належних
умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім`ях».
11. Спрямувати частину вільних залишків медичної субвенції станом
на 01.01.2017 року в сумі 219 250( Двісті дев`ятнадцять тисяч двісті п`ятдесят)
гривень фінансовому управлінню міськвиконкому для Яремчанської
центральної міської лікарні за КПКВК МБ 7522010 «Багатопрофільна
стаціонарна медична допомога населенню, з яких :
-115 000 ( сто п`ятнадцять тисяч) гривень на виготовлення проектно –
кошторисної документації на будівництво приймального відділення лікарні,
при цьому здійснити передачу до бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету;
-104 250(Сто чотири тисячі двісті п`ятдесят) гривень на придбання меблів у
лабораторно – діагностичний відділ лікарні, при цьому здійснити передачу до

бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму 25 600
( Двадцять п`ять тисяч шістсот) гривень.
12. Із коштів, передбачених управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому на виконанння міської комплексної програми
соціального захисту населення на 2017 -2019 роки на інші видатки за КПКВК
МБ 1513400 « Інші видатки на соціальний захист населення» спрямувати
35 150 (Тридцять п`ять тисяч сто п`ятдесят) гривень на :
- одноразову виплату ветеранам ОУН - УПА та вдові ветерана ОУН-УПА до
Дня захисника Вітчизни –15 150( П`ятнадцять тисяч сто п`ятдесят) гривень;
- співфінансування видатків для придбання житла багатодітній сім`ї Федорчук
Надії Іванівни, жительки м. Яремче, вул. Н. Яремчука,25а/1 -20 000 ( Двадцять
тисяч) гривень.
13. Викласти в новій редакції абзац 4 п.3.2 рішення міської ради від
23.05. 2017 року № 214-13/2017» Про внесення змін до міського бюджету на
2017 рік та перерозподіл коштів»:
-40 000( Сорок тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул. Свободи
(під`їзд до багатоквартирних будинків та ДНЗ « Гірський струмочок»).
14. Управлінню освіти міськвиконкому здійснити передачу із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету
кошти в сумі 1950( Одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят) гривень за КПКВК МБ
1011020 КФК 0921 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» для Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ст. на придбання
теплового лічильника.
15. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію в сумі
117 000 ( Сто сімнадцять тисяч) гривень, виділену із Ворохтянського
селищного бюджету по ККД 41035000 « Інші субвенції», спрямувавши її
фінансовому управлінню міськвиконкому для Ворохтянської міської лікарні за
КПКВК МБ 7522010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню».
16. 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).

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

