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

РІШЕННЯ
Від 26.10. 2017 року

м.Яремче

№ 267-17/2017

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
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року № 689-р «Деякі
питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій», протокол постійної комісії обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків від 13.10.2017 р. № 52, рішення Яблуницької
сільської ради від 17.10.2017 року № 84-16/2017 «Про внесення змін до
сільського бюджету на 2017 рік та перерозподіл коштів» відношення управлінь
та відділів виконавчого комітету міської ради та протокол постійної комісії
міської ради з питань економіки, фінансів, туризму та інвестицій:
1.Врахувати в дохідній частині бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету субвенцію в сумі 1 491 609 ( Один мільйон чотириста
дев`яносто одна тисяча шістсот дев`ять) гривень, виділену із державного
бюджету по ККД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку
окремих територій », спрямувавши її фінансовому управлінню міськвиконкому
для Ворохтянського селищного бюджету за КПКВК МБ 7518440 «Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально – економічного розвитку окремих територій», зокрема на:
- капітальний ремонт дорожного покриття вул. Хоткевича в смт. Ворохта
Яремчанської міської ради ІваноФранківської області – 507 000 ( П`ятсот сім
тисяч) гривень;
- капітальний ремонт дорожного покриття вул. Войтул в смт. Ворохта
Яремчанської міської ради Івано- Франківської бласті – 984 609 ( Дев`ятсот
вісімдесят чотири тисячі шістсот дев`ять) гривень;

2.Зменшити призначення загального фонду міськвиконкому для
міського комунального підприємства за ТПКВК МБ 0126650 «Утримання та
розвиток інфраструктури доріг» на суму 19 510(Дев`ятнадцять тисяч п`ятсот
десять) гривень, спрямувавши їх управлінню освіти міськвиконкому за КПКВК
МБ 1011020 КФК 0921 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» для Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №1 на придбання
шкільних парт.
3. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за підсумками 9-ть місяців 2017 року збільшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 1 832 227 (Один мільйон
вісімсот тридцять дві тисячі двісті двадцять сім ) гривень, зокрема:
-1 600 000(Один мільйон шістсот) гривень по ККД 11010100 « Податок на
доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати»;
-232 227 (Двісті тридцять дві тисячі двісті двадцять сім) гривень по ККД
18010500 «Земельний податок з юридичних осіб».
4. Спрямувати кошти від перевиконання загального фонду міського
бюджету в сумі 1 832 227 (Один мільйон вісімсот тридцять дві тисячі двісті
двадцять сім) гривень, зокрема:
4.1 Міськвиконкому 952 227 (Дев’ятсот п’ятдесят дві тисячі двісті двадцять сім)
гривень, з яких :
4.1.1. Для міського комунального підприємства в сумі 621 227(Шістсот
двадцять одна тисяча двісті двадцять сім) гривень, в тому числі:
358 227 ( Триста п’ятдесят вісім тисяч двісті двадцять сім) гривень за КПКВК
МБ 0126060 « Благоустрій міст сіл селищ» , з яких на оплату праці –158 227 (
Сто п`ятдесят вісім тисяч двісті двадцять сім) гривень, на придбання матеріалів,
в т.ч. підсипочного матеріалу та його перевезення – 200 000( Двісті тисяч)
гривень;
200 000 (Двісті тисяч) гривень за КПКВК МБ 0126130 «Забезпечення
функціонування
комбінатів
комунальних
підприємств» на
оплату
електроенергії для вуличного освітлення м. Яремче;
63 000 ( Шістдесят три тисячі) гривень за ТПКВК МБ 0126060 «Благоустрій
міст, сіл, селищ», з яких:
- 45 000(Сорок п’ять тисяч) гривень для поточного ремонту підвісної кладки в
м. Яремче, по вул. Свободи (в районі магазину «Околиця»);
- 8 000 (Вісім тисяч) гривень на придбання матеріалів для влаштування
водовідведення по вул. Галицькій;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень на влаштування водовідведення по вул.
Грушевського в м. Яремче;
4.1.2. Для КП« Благоустрій» в сумі 140 000( Сто сорок тисяч) гривень за
КПКВК МБ 0126120 « Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів,
надійної і безперебійної експлуатації каналізаційних систем», з яких: на оплату
праці 57 500 (п’ятдесят сім тисяч п’ятсот ) гривень, оплату послуг за
захоронення ТПВ – 40 000( Сорок тисяч) гривень, на придбання запчастин до
спецтранспорту – 35 000( Тридцять п`ять тисяч) гривень, придбання пального7 500(Сім тисяч п’ятсот ) гривень;

4.1.3. Для Виробничого управління водопровідно – каналізаційного
господарства в сумі 179 000( Сто сімдесят дев’ять тисяч) гривень за КПКВК МБ
0126052 «Забезпечення функціонування водопровідно – каналізаційного
господарства», з яких:
- на оплату праці 40 000 (сорок) тисяч гривень;
- на капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Ковпака 139 000 (Сто
тридцять дев’ять тисяч) гривень, при цьому здійснити передачу коштів із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету;
4.1.4. Для редакції часопису «Яремчанський вісник» за КПКВК МБ 0127210
« Засоби масової інформації» в сумі 12 000 (Дванадцять тисяч) гривень на
оплату праці;
4.2 Відділу культури міськвиконкому 10 000( Десять тисяч) гривень за КПКВК
МБ 2418600 « Інші видатки» на виконання регіональної цільової програми
«Духовне життя на 2017 – 2022 роки», затвердженою рішенням міської ради
від 04.07.2017 року №239-14/2017, як дольову участь у придбанні
твердопаливного котла для церкви Вознесіння Господнього в с. Микуличин, уч.
Полумистий, при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Внести зміни до
регіональної цільової програми « Духовне життя на 2017 – 2022 роки», а саме
на захід: «Забезпечити ремонтні та реставраційні роботи з упорядкування
пам’яток сакральної архітектури, сприяти церквам і релігійним організаціям у
будівництві храмів і т.п. » програмні обсяги фінансування з міського бюджету
на 2017 рік - цифру «200 000» замінити на цифру «300 000».
4.3 Фінансовому управлінню 300 000 (Триста тисяч) гривень, з яких:
- 200 000(Двісті тисяч) гривень за КПКВК МБ 7510180 «Керівництво і
управління в галузі фінансів міста» на виплату заробітної плати працівникам та
утримання установи;
- 100 000(Сто тисяч) гривень за КПКВК МБ 7518700 «Інші додаткові додації»
як додаткову дотацію для Яблуницького сільського бюджету на виплату
заробітної плати працівникам дошкільного навчального закладу «Смерічка» та
клубної установи.
4.4. Управлінню праці та соціального захисту населення міськвиконкому
370 000 (Триста сімдесят тисяч ) гривень за КПКВК МБ 1510180 «Керівництво
і управління у галузі соціального захисту міста»на виплату заробітної плати
працівникам.
4.5. Управлінню освіти міськвиконкому 200 000 (Двісті тисяч) гривень на
виплату заробітної плати працівникам, з яких:
- 16 000(Шістнадцять тисяч) гривень за ТПКВК 1010180 КФК 0111
«Керівництво і управління в галузі «Освіта»;
- 22 000(Двадцять дві тисячі) гривень за ТПКВК 1011210 КФК 0990
«Утримання інших закладів освіти»;
- 72 000 (Сімдесят дві тисячі) гривень за ТПКВК 1015031 КФК 0810
«Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл»;

- 63 000(Шістдесят три тисячі) гривень за ТПКВК 1011090 КФК 0960
«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми »;
- 27 000 (Двадцять сім тисяч) гривень за ТПКВК 1011170 КФК 0990
«Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в
галузі освіти».
5. Перерозподілити управлінню освіти міськвиконкому кошторисні
призначення загального фонду, зокрема:
5.1. За КПКВК МБ 1011010 «Дошкільна освіта», а саме:
- зменшити призначення в сумі 241 940 ( Двісті сорок одна тисяча дев`ятсот
сорок) гривень по:
КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 150 000(
Сто п`ятдесят тисяч) гривень;
КЕКВ 2230 « Продукти харчування» - 31 940(Тридцять одна тисяча
дев`ятсот сорок) гривень;
КЕКВ 2240 « Оплата послуг( крім комунальних)» - 60 000( Шістдесят
тисяч) гривень.
- збільшити призначення в сумі 241 940 ( Двісті сорок одна тисяча дев`ятсот
сорок) гривень по:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 116 563 ( Сто шістнадцять тисяч
п`ятсот шістдесят три) гривні;
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 65 377( Шістдесят
п`ять тисяч триста сімдесят сім) гривень;
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 60 000( Шістдесят тисяч)
гривень.
5.2. За КПКВК МБ 1011020 КФК 0921 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами», а саме:
- зменшити призначення в сумі 85 000 ( Вісімдесят п’ять тисяч) гривень по:
КЕКВ 2273«Оплата електроенергії» - 45 000 (Сорок п’ять тисяч)
гривень;
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 40 000 (Сорок тисяч)
гривень;
- збільшити призначення в сумі 85 000 ( Вісімдесят п’ять тисяч) гривень по
КЕКВ 2230 « Продукти харчування».
6. Зменшити
управлінню освіти міськвиконкому кошторисні
призначення загального фонду за КПКВК МБ 1011220 « Інші освітні програми»
на суму 411 200 ( Чотириста одинадцять тисяч двісті) гривень, зокрема по:
- КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» - 250 000( Двісті п`ятдесят
тисяч) гривень;
- КЕКВ 2720 «Стипендії» - 161 200 ( Сто шістдесят одна тисяча двісті) гривень.
Спрямувати управлінню освіти міськвиконкому кошторисні
призначення по загальному фонду в сумі 411 200( Чотириста одинадцять тисяч
двісті) гривень на оплату праці, зокрема:
- за КПКВК МБ 1010180 « Керівництво і управління в галузі « Освіта» - 122 000
( Сто двадцять дві тисячі) гривень;

- за КПКВК МБ 1011190 « Централізоване ведення бухгалтерського обліку» 149 200 ( Сто сорок дев`ять тисяч двісті) гривень;
- за КПКВК МБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти» - 80 000(
Вісімдесят тисяч) гривень;
- за КПКВК МБ 1015031 «Утримання та навчально – тренувальна робота
дитячо – юнацьких спортивних шкіл) – 60 000( Шістдесят тисяч) гривень.
7. Управлінню освіти міськвиконкому здійснити передачу коштів із
загального фонду до спеціального фонду міського бюджету в сумі 17 000
(Сімнадцять тисяч) гривень за КПКВК МБ 1011020 КФК 0921 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» для
Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №1 на придбання сценічних костюмів.
8. Управлінню праці та соціального захисту населення
перерозподілити
кошторисні
призначення
загального
фонду
для
територіального центру соціального обслуговування в сумі 18 100(
Вісімнадцять тисяч сто) гривень за КПКВК МБ 1513104 « Забезпечення
соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв’язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю»,
зокрема:
8.1 Зменшити призначення в сумі 18 100( Вісімнадцять тисяч сто) гривень по:
-КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)»
- 2 600( Дві тисячі
шістсот) гривень;
- КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» - 5000( П`ять тисяч) гривень;
- КЕКВ 2272 « Оплата водопостачання та водовідведення» - 3000( Три тисячі)
гривень;
- КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» - 5000 ( П`ять тисяч) гривень;
- КЕКВ 2800 « Інші поточні видатки» - 500( П`ятсот) гривень;
- КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження» - 2000( Дві тисячі) гривень,
8.2. Збільшити призначення в сумі 18 100( Вісімнадцять тисяч сто) гривень по:
- КЕКВ 2111 « Заробітна плата» -15 500 ( П`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень;
- КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 600( Дві тисячі
шістсот) гривень.
9. Відділу культури міськвиконкому перерозподілити кошторисні
призначення загального фонду для дитячої школи мистецтв за КПКВК МБ
2414100 «Школи естетичного виховання», зокрема:
9.1 Зменшити призначення на 65 000 ( шістдесят п` ять тисяч) гривень по:
- КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» - 40 000( Сорок тисяч)
гривень;
- КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 25 000( Двадцять п`ять тисяч)
гривень;
9.2 Збільшити призначення на 65 000 ( шістдесят п` ять тисяч) гривень по:
- КЕКВ 2274 « Оплата природного газу» - 40 000 ( Сорок тисяч) гривень;
- КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 25 000 ( Двадцять п`ять тисяч) гривень.
10. Відділу культури міськвиконкому зменшити кошторисні
призначення загального фонду в сумі 82 000( Вісімдесят дві тисячі ) гривень за
КПКВК МБ 2414060 « Бібліотеки» по КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну

плату» та збільшити кошторисні призначення за КПКВК МБ 2410180 «
Керівництво і управління в галузі « Культура» на оплату праці, зокрема:
- по КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 67 100( Шістдесят сім тисяч сто) гривень;
- по КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» - 14 900( Чотирнадцять
тисяч дев`ятсот) гривень.
11. Пеперозподілити міськвиконкому кошторисні призначення
загального фонду за КПКВК МБ 0110170«Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності міської ради та їх
виконавчих комітетів», зокрема:
11.1 Зменшити призначення в сумі 365 000 (Триста шістдесят п`ять тисяч)
гривень по:
-КЕКВ 2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 70 000( Сімдесят
тисяч) гривень;
- КЕКВ 2240 « Оплата послуг( крім комунальних)» - 180 000( Сто вісімдесят
тисяч) гривень;
- КЕКВ 2700 «Соціальне забезпечення» - 115 000( Сто п`ятнадцять тисяч)
гривень.
11.2 Збільшити призначення в сумі 365 000 (Триста шістдесят п`ять тисяч)
гривень по:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 300 000( Триста тисяч) гривень;
- КЕКВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» - 65 000( Шістдесят п`ять
тисяч) гривень.
12. Зменшити міськвиконкому кошторисні призначення загального
фонду в сумі 98 500(Дев`яносто вісім тисяч п`ятсот) гривень за КПКВК МБ
0113160 «Оздоровлення та відпочинок дітей», спрямувавши їх за КПКВК МБ
0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне
забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчих комітетів» на оплату
праці: за КЕКВ 2111 - 80 700 грн., за КЕКВ 2120- 17 800 грн.
13. Міськвиконкому здійснити передачу із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету в сумі 46 000(Сорок
шість тисяч) гривень , з яких:
- 34 000( Тридцять чотири тисячі) гривень для придбання лижоролерів та
футбольної форми, зокрема :
- за КПКВК МБ 0115011 «Проведення навчально – тренувальних зборів
і змагань з олімпійських видів спорту» - 15 000 ( П`ятнадцять тисяч) гривень;
- за КПКВК МБ 0115012 «Проведення навчально – тренувальних зборів
і змагань з неолімпійських видів спорту» - 19 000( Дев`ятнадцять тисяч)
гривень;
- 12 000(Дванадцять тисяч) гривень за КПКВК МБ 0117820 «Заходи у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру» для придбання резервного джерела електропостачаннягенератора.
14. Перерозподілити управлінню праці та соціального захисту
кошторисні призначення загального фонду за окремими місцевими програмами
за КПКВК МБ 1513400 « Інші видатки на соціальний захист населення»:

2.1. Зменшити призначення в сумі 66 500( Шістдесят шість тисяч п`ятсот)
гривень:
- на міську комплексну програму соціального захисту населення
Яремчанської міської ради на 2017- 2019 роки - 30 000(Тридцять тисяч)гривень;
- на програму соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору 2015-2019
роки – 36 500 ( Тридцять шість тисяч) п`ятсот гривень.
2.2 Збільшити призначення за програмою підтримки сімей загиблих
( постраждалих) під час масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013
року по 21 лютого 2014 року, які брали участь в АТО на 2017 – 2019 роки –
66 500( Шістдесят шість тисяч п`ятсот) гривень.
15. Зменшити бюджетні призначення загального фонду міського
бюджету міськвиконкому для міського комунального підприємства на суму
44 477 ( Сорок чотири тисячі чотириста сімдесят сім) гривень за КПКВК МБ
0126650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг», спрямувавши їх за
КПКВК МБ 0126060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на придбання матеріалів
для поточного ремонту доріг, з яких:
- 23 987(Двадцять три тисячі дев’ятсот вісімдесят сім) гривень по вул.
Галицькій в м. Яремче;
- 20 490(Двадцять тисяч чотириста дев’яносто) гривень по вул. Литвина в м.
Яремче.
16. Внести зміни в рішення міської ради від 04.07.2017 року № 23714/2017«Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл
коштів», а саме:
- п. 1.2. Абзац 1. Зменшити на суму 46 000(Сорок шість тисяч) гривень
міськвиконкому для міського комунального підприємства за КПКВК 0126650
КФК 0456 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг», як співфінансування
для капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Ковпака. При цьому,
відмінити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету.
Спрямувати 46 000(Сорок шість тисяч) гривень міськвиконкому для
міського комунального підприємства, з яких: 40 000(Сорок тисяч) гривень за
КПКВК МБ 0126060 «Благоустрій міст сіл селищ» на придбання лотків для
влаштування водовідведення та їх перевезення по вул. Пушкіна; 6 000(Шість
тисяч) гривень за КПКВК МБ 0126130 «Забезпечення функціонування
комбінатів комунальних підприємств» на поточний ремонт вуличного
освітлення (по вул. Страчених, Ковпака, Шевченка).
Абзац 2. Зменшити 7 000(Сім тисяч ) гривень на придбання матеріалів для
поточного ремонту дороги по вул. Страчених, біля будинків № 9,11 та
спрямувати їх на придбання матеріалів для поточного ремонту дороги по вул.
Свободи, біля будинків №223,223 а,225.
- п. 2.3. Викласти в новій редакції: 10 000 (Десять тисяч) гривень відділу
культури за КПКВК МБ 2418600 «Інші видатки» на виконання регіональної
цільової програми «Духовне життя на 2017-2022 рр.» як дольову участь у
придбанні предметів, матеріалів та обладнання (бруківки) для благоустрою
території церкви Різдва Івана Хрестителя в м. Яремче.

- п. 2.12. Викласти в новій редакції абзац 1: 25 000 (Двадцять п’ять тисяч)
гривень відділу культури міськвиконкому за КПКВК МБ 2414040 «Видатки на
заходи передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і
мистецтва» на виконання програми «Культура Яремчанщини на 2017-2022 рр.»
як дольову участь у придбанні предметів та матеріалів для церкви Святого
Дмитрія в с. Татарів;
- п.2.14. Викласти в новій редакції: 49 000 (Сорок дев’ять тисяч) гривень
фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради за КПКВК МБ
7518800 «Інші субвенції» для бюджету
с. Микуличин для придбання
світлодіодних світильників;
51 000 ( П’ятдесят одна тисяча) гривень управлінню освіти міськвиконкому за
КПКВК МБ 1011020 « Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами…», з яких:
- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень на придбання шкільних парт та меблів для
Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ст.;
-31 000
(Тридцять
одна
тисяча)
гривень
встановлення
системи
відеоспостереження в Микуличинській ЗОШ І-ІІІ ст.
- п. 2.17. Викласти в новій редакції: 95 000 (Дев’яносто п’ять тисяч) гривень
міськвиконкому для міського комунального підприємства за КПКВК МБ
0126060 «Благоустрій міст, сіл, селищ», з яких:
-55 000( П’ятдесят п’ять тисяч) гривень на придбання предметів та матеріалів
для водовідведення та поточного ремонту дороги по вул. Прикарпатській;
-15 000 (П’ятнадцять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул.
Кармелюка.
- 15 000 (П'ятнадцять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул.
Проектна;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень на придбання лотків та матеріалів для
влаштування системи водовідведення до міського кладовища в м-ні Дора.
5 000 (П’ять тисяч) гривень управлінню праці та соціального захисту населення
на виконання міської комплексної програми соціального захисту населення на
2017-2019 рр. (за напрямком інші видатки) за КПКВК МБ 1513400 «Інші
видатки на соціальний захист населення» для надання матеріальної допомоги
жителю м. Яремче, вул. Кармелюка,44 Семенюку І.І.(для відшкодування
лікування).
- п. 2.18. Викласти в новій редакції абзац 3: 30 000 (Тридцять тисяч) гривень за
КПКВК МБ 0126060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на придбання предметів,
матеріалів та лотків для водовідведення по вул. Кам’янка, Чорновола.
- п.2.21. Із коштів передбачених міськвиконкому для міського комунального
підприємства за КПКВК МБ 0126060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»на
придбання лотків, предметів та матеріалів для поточного ремонту доріг по
вулицях: Б. Хмельницького, Довбуша, Мазепи, Вітовського, 200- річчя Яремче,
Підскельна, Шухевича, Бандери, Свободи, спрямувати 27 930 (Двадцять сім
тисяч дев’ятсот тридцять) гривень на придбання матеріалів для облаштування
вуличного освітлення по вул. Б.Хмельницького.
17. Перерозподілити кошторисні призначення управлінню освіти
міськвиконкому:

17.1. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду за ТПКВК 1011020 КФК 0921 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» в сумі 13 897
(Тринадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім) гривень, з яких:
-11 950 (Одинадцять тисяч дев’ятсот п’ятдесят) гривень по Микуличинській
ЗОШ I-III ступенів на капітальний ремонт класної кімнати № 36;
-1 947 (Одна тисяча дев’ятсот сорок сім) гривень по Поляницькій ЗОШ I-II
ступенів на придбання підручників.
17.2. Зменшити кошторисні призначення загального фонду на суму 209 189
(Двісті дев’ять тисяч сто вісімдесят дев’ять) гривень 06 коп., а саме:
- за ТПКВК 1011220 КФК 0990 «Інші освітні програми» на суму 100 000
(Сто тисяч) гривень, з яких:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали та обладнання»

-30 000,00

КЕКВ 2720 «Стипендії»

-70 000,00

- за ТПКВК 1011010 КФК 0910 «Дошкільна освіта» на суму 109 189 (Сто
дев’ять тисяч сто вісімдесят дев’ять ) гривень 06 коп., з яких:
КЕКВ 2220 «Медикаменти»

-20 000,00

КЕКВ 2230 «Продукти харчування»

-60 000,00

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу

-29 189,06

17.3. Збільшити кошторисні призначення загального фонду на суму 209 189
(Двісті дев’ять тисяч сто вісімдесят дев’ять) гривень 06 коп. за ТПКВК 1011010
КФК 0910 «Дошкільна освіта», з яких:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-20 000 ,00
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»

- 189189,06

18. Внести зміни в додаток 1 рішення міської ради від 23.05.2017 р. №
214-13/2017 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та
перерозподіл коштів», а саме:
19.1. - розділ ІІ. Міськвиконком (одержувач коштів КП «ВУВКГ») п.2.
«Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю
4000м.3/добу в м.Яремче Івано-Франківської області» зменшити на суму 212
400 (Двісті дванадцять тисяч чотириста ) гривень;
- розділ «Управління освіти» п.1. «Реконструкція приміщення школи в с.
Вороненко Яремчанської міської ради Івано – Франківської області з
подальшим перепрофілюванням школи І ступеня в навчально – виховний
комплекс» зменшити на суму 77 600(Сімдесят сім тисяч шістсот) гривень;
- розділ «Яремчанська ЦМЛ» доповнити п. 3. «Капітальний ремонт клінікодіагностичного відділення Яремчанської ЦМЛ» на суму 290 000(Двісті
дев’яносто тисяч) гривень.
19. Відмінити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету, які передбачені додатком 1
рішення міської ради від 23.05.2017 р. № 214-13/2017 «Про внесення змін до

міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл коштів», а саме розділ ІІ.
Міськвиконком (одержувач коштів КП «ВУВКГ») п.2. «Будівництво очисних
споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000м.3/добу в м. Яремче
Івано-Франківської області» на суму 103 613 (Сто три тисячі шістсот
тринадцять) гривень, спрямувавши їх:
- 70 000 (Сімдесят тисяч) гривень відділу культури на виконання регіональної
цільової програми «Духовне життя на 2017-2022 рр.» за КПКВК МБ 2418600
«Інші видатки» як дольова участь у проведенні благоустрою території Церкви
Ісусове Серце в с. Вороненка;
- 7 600 (Сім тисяч шістсот) гривень управлінню освіти за за ТПКВК 1011020
КФК 0921 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами» для Вороненківської ЗОШ, з яких: 1 000 (Одна тисяча) гривень на
оплату послуг зв’язку та інтернету; 6 600 (Шість тисяч шістсот) гривень на
придбання матеріалів для утеплення даху;
- 26 013(Двадцять шість тисяч тринадцять) гривень міськвиконкому для
міського комунального підприємства за КПКВК МБ 0126060 «Благоустрій міст,
сіл, селищ» на придбання матеріалів для поточного ремонту дороги по вул.
Галицькій в м. Яремче.
20. Врахувати в спеціальному фонді міського бюджету субвенцію в
сумі 42 000(Сорок дві тисячі) гривень, виділену із Яблуницького
сільського бюджету по ККД 41035000 « Інші субвенції», спрямувавши її
управлінню освіти міськвиконкому за КПКВК МБ 1011020 КФК 0921 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами», з яких:
- 35 000 (Тридцять п’ять тисяч) гривень на придбання телевізорів для
Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- 7 000 (Сім тисяч) гривень на придбання холодильника для Вороненківської
ЗОШ І ступеня.
21. Зменшити на 136 600 (Сто тридцять шість тисяч шістсот ) гривень
дохідну частину загального фонду міського бюджету по ККД 41031000
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу» та відповідно зменшити призначення
управлінню праці та соціального захисту населення міськвиконкому на
вищевказані виплати.
22. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому на 35 000
(Тридцять п`ять тисяч) гривень бюджетні призначення за КПКВК МБ 7518010
« Резервний фонд», спрямувавши їх 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» на придбання
житла жителю смт. Ворохта , ветерану АТО Доценку Ю.Ю.
23. Перерозподілити кошторисні призначення загального фонду
управлінню праці та соціального захисту населення міськвиконкому, а саме:
- зменшити призначення на суму 34 303( Тридцять чотири тисячі триста три)
гривні 34 коп. на міську комплексну програму соціального захисту населення

Яремчанської міської ради на 2017- 2019 роки за КПКВК МБ 1513400 « Інші
видатки на соціальний захист населення»;
- збільшити призначення на суму 34 303( Тридцять чотири тисячі триста три)
гривні 34 коп. за ТПКВК МБ 1518050 КФК 0133 «Видатки на покриття інших
заборгованостей, що виникли у попередні роки» для погашення заборгованості
за надані послуги зв’язку пільговій категорії населення.
24. Затвердити розпорядження міського голови від 05.10.2017 року №
192-р» Про врахування субвенцій», від 20.10.2017 року № 209-р «Про внесення
змін в розпорядження міського голови від 10.04.2017 року № 74-р « Про
врахування субвенцій», від 20.10.2017 року № 210-р «Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік та врахування субвенції».
25. 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

