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УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Двадцять перша сесія

РІШЕННЯ
від 29.03.2018 року

м.Яремче

№ 333-21/2018

Про спрямування вільного
залишку коштів загального фонду
міського бюджету, врахування
субвенції та перерозподіл коштів
На виконання Програми соціально- економічного та культурного
розвитку м. Яремче на 2018 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 рішення обласної ради від
16.02.2018 № 759-20/2018 « Про внесення змін до обласного бюджету на
2018 рік» та №761-20/2018 «Про фінансування природоохоронних заходів
із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за
рахунок планових надходжень у 2018 році», рішення обласної ради від
02.03.2018 року № 807-20/2018 « Про внесення змін до обласного бюджету
на 2018 рік», розпорядження обласної державної адміністрації від
23.01.2018 №36/24-р «Про спрямування залишку коштів», від 26.03.2018
року №153 « Про розподіл субвенції», спільне розпорядження обласної
ради та облдержадміністрації від 14.03.2018 року №133/189-р, рішення
Поляницької сільської ради від 23.01.2018 року № 203-21-2018 міська
рада вирішила:
1. Спрямувати вільні залишки загального фонду міського бюджету
станом на 01.01.2018 року в сумі 383 500 (Триста вісімдесят три тисячі
п`ятсот) гривень, з яких:
1.1. 205 000( Двісті п`ять тисяч) гривень фінансовому управлінню
міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719800 КФК 0180 «Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів», зокрема на:
- комплексну цільову соціальну програму запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності оперативно – рятувальної служби цивільного
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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;
- 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 – 40 000
(сорок тисяч) гривень, при цьому здійснити передачу із загального фонду
до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму
13 000( Тринадцять тисяч) гривень;
- міську цільову програму безоплатної правової допомоги населенню
регіону Яремчанської міської ради на 2017-2018 роки 5 000( п`ять 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 2018-2019 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 - 10 000 ( десять тисяч) 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 – 10 000(десять тисяч) гривень;
- комплексну цільову соціальну програму запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності пошуково – рятувального відділення м.
Яремче АРЗ СП до дій за призначенням на 2017 – 2020 роки –
10 000(Десять тисяч) гривень.
1.2.20 000(Двадцять тисяч) гривень управлінню праці та соціального
захисту населення 20 000 (Двадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ
0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення» для надання матеріальної допомоги Микитюк Галині
Іванівні, жительці м. Яремче, вул. Шептицького.
1.3.71000(Сімдесят одна тисяч) гривень управлінню освіти міськвиконкому
за ТПКВК МБ 0611020 « Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами…» для Микуличинської ЗОШ
на придбання предметів, матеріалів, обладнання, в т.ч. швейних машинок,
деревообробних та металообробних верстатів.
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1.4. 45 000(Сорок п`ять тисяч) гривень фінансовому управлінню міськвиконкому для Яремчанської центральної міської лікарні за ТПКВК МБ
3722010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на
придбання предметів та матеріалів для терапевтичного відділення.
1.5. 20 000 ( двадцять тисяч) гривень відділу культури міськвиконкому за
ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на
виконання регіональної цільової програми « Духовне життя на 2017 – 2022
роки», як дольову участь у придбанні будівельних матеріалів для церкви
Вознесіння Господнього в с. Микуличин уч. Полумистий;
1.6. 22 500( Двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень відділу культури міськвиконкому за ТПКВК МБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури» для виготовлення проектно – кошторисної документації « Рекострукція клубу під культурно – просвітницький центр по вул.. Свободи, 85а в
місті Яремче Івано – Франківської області» та проведення її експертизи,
при цьому здійснити передачу із загального до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету.
2. Міськвиконкому здійснити передачу із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету кошти в сумі
117 000 ( Сто сімнадцять тисяч) гривень, з яких:
- 75 000 (Сімдесят п`ять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0210150 КФК 1050
«Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті( у
разі її створення), міської, селищної, сільської рад » для придбання
комп`ютерної техніки ( КЕКВ 3110);
- 15 000 (П`ятнадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0218220 « Заходи та
роботи із мобілізаційної підготовки місцевого значення» на придбання
електрогенератора для поповнення міського матеріального резерву».
- 27 000( Двадцять сім тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0217622 « Реалізація
программ і заходів в галузі туризму і курортів» на придбання роутерів –
роздавачів для облаштування зони Wi-Fi у центральній частині м. Яремче.
3. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
Поляницького сільського бюджету в сумі 37 150 (Тридцять сім тисяч сто
п`ятдесят) гривень за ККД 41053900 « Інші субвенції», спрямувавши її
фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3722112 «
Первинна медична допомога населенню, що надається фельшерськоакушерськими пунктами» для оплати 50% надбавки до посадового окладу
за складність та напруженість в роботі завідуючому Поляницьким ФАПом.
4. Управлінню праці та соціального захисту населення спрямувати
60 000 (Шістдесят тисяч) гривень із коштів, передбачених у міському
бюджеті на виконання міської комплексної програми соціального захисту
населення на 2017-2019 рр. (за напрямком інші видатки) за ТПКВК МБ
0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення» для надання матеріальної допомоги:
- Лахмітко Марії Дмитрівні, жительці селища Ворохта, вул.. Д. Галицького
на придбання майна, знищеного пожежею будинку, яка мала місце
29.12.2017 року –20 000( двадцять тисяч) гривень;
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- Іваночко Василю Васильовичу, жителю м. Яремче, вул. Л. Українки, 37
на відновлення житлового будинку внаслідок пожежі, яка мала місце
29.01.2018 року ( двадцять тисяч) гривень ;
- Глоданюку Ігорю Миколайовичу, жителю м. Яремче вул. Свободи, 276
кв. 9 на лікування сина Глоданюка Романа Ігоровича, 2014 року
народження- 20 000( двадцять тисяч) гривень.
5. Відділу культури міськвиконкому здійснити передачу із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського
бюджету кошти, передбачені на виконання цільової програми « Культура
Яремчанщини на 2017 – 2022 роки» в сумі 5 500( П`ять тисяч п`ятсот)
гривень, за ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і
мистецтва» на придбання книг для Яремчанської міської центральної
бібліотеки.
6. Зменшити управлінню праці та соціального захисту населення
кошторисні призначення в сумі 20 000( Двадцять тисяч) гривень по КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за ТПКВК МБ
0810160 « Керівництво і управління в галузі соціального захисту населення
міста», на придбання комп`ютера та принтера для інспектора праці, при
цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету.
7. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету в сумі 550 000(П`ятсот п`ятдесят
тисяч) гривень за ККД 41053900 «Інші субвенції», спрямувавши її
фінансовому управлінню міськвиконкому, з яких :
- 450 000 ( Чотириста п`ятдесят тисяч) гривень для Микуличинського
сільського бюджету за ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого
бюджету» на капітальний ремонт дорожного покриття вул.Лесі Українки в
с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано – Франківської області;
- 100 000 ( Сто тисяч) гривень для Яремчанської центральної міської
лікарні за ТПКВК МБ 3722010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню» на капітальний ремонт коридору першого поверху
Яремчанської міської лікарні.
8. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету в сумі 150 000(Сто п`ятдесят тисяч) гривень за ККД
41053900 «Інші субвенції», спрямувавши її фінансовому управлінню
міськвиконкому для Яблуницької сілької ради за ТПКВК МБ 3719770
«Інші субвенції з місцевого бюджету» на придбання та встановлення
електроефективних ламп вуличного освітлення в с. Яблуниця
Яремчанської міської ради Івано – Франківської області;
9.Врахувати в фонді розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету в сумі 150 000(Сто п`ятдесят
тисяч) гривень за ККД 41053900 «Інші субвенції», спрямувавши її
управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» на
капітальний ремонт спортивного майданчика в с. Яблуниця Яремчанської
міської ради.
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10. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому кошторисні
призначення в сумі 25 000 (Двадцять п`ять тисяч) гривень по КЕКВ 2120
«Нарахування на заробітну плату» за ТПКВК МБ 3710160 « Керівництво і
управління у галузі фінансів міста», спрямувавши їх по КЕКВ 3110 на
придбання комп`ютера та принтера, при цьому здійснити передачу коштів
із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського
бюджету.
11. Із коштів, передбачених управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому на виконання міської комплексної програми
соціального захисту населення на 2018-2020 роки за ТПКВК МБ
0813242«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» спрямувати 91 000(Дев`яносто одну тисячу) гривень на
співфінансування видатків для придбання житла багатодітній сім`ї
Федорчук Надії Іванівни, жительки м. Яремче, вул Н. Яремчука,25а/1.
12. Врахувати в спеціальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі
1 900 000(Один мільйон дев`ятсот тисяч) гривень за ККД 41053600
«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних
заходів», спрямувавши її :
12.1. Фінансовому управлінню міськвиконкому – 700 000( Сімсот тисяч)
гривень для Микуличинського сільського бюджету за ТПКВК МБ
3719740 КФК 0180 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
природоохоронних заходів», з яких:
- 450 000 ( Чотириста п`ятдесят тисяч) гривень на нове будівництво
берегозакріплювальних, протизсувних споруд, а також проведення заходів
з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання
розвитку небезпечних геологічних процесів на уч. Країщі в с. Микуличин
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення
проектно-кошторисної документації);
- 250 000 ( Двісті п`ятдесят тисяч) гривень на проведення заходів із захисту
від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку
небезпечних геологічних процесів по вул. Лесі Українки в с. Микуличин
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення
проектно-кошторисної документації).
12.2. Міськвиконкому для КП « Благоустрій» - 1200 000(Один мільйон
двісті тисяч)гривень за ТПКВК МБ 0248340 КФК 0540 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на придбання сортувального
комплексу (лінії) для сортування твердих побутових відходів на території
м. Яремче.
13.Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету в сумі 41 000 (Сорок одна
тисяча) гривень за ККД 41053900 «Інші субвенції», спрямувавши її
управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» на
зміцнення матаріально – технічної бази школи в с. Яблуниця Яремчанської
міської ради.
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14. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію із
обласного бюджету за ККД 41051100 « Субвенція з місцевого бюджету за
рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок
бюджетного періоду» в сумі 88 900 ( Вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот)
гривень, спрямувавши її управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК
МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» на придбання персонального комп`ютера
(ноутбука, техніки для друкування, копіювання, сканування та
ламінування для початкових шкіл, при цьому здійснити передачу із
загального до спеціального фонду міського бюджету, з яких:
- Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 42 300 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 - 23 300 гривень;
- Ворохтянська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 23 300 гривень.
15. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету в сумі 23 122 (Двадцять три тисячі сто двадцять дві)
гривні по ККД 41051200 « Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету», спрямувавши її управлінню
освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» на надання
підтримки особам з особливими освітніми потребами.
16. Фінансовому управлінню міськвиконкому спрямувати вільні
залишки медичної субвенції станом на 01.01.2018 року в сумі
310 000(Триста десять тисяч) гривень для Яремчанської центральної
міської лікарні за ТПКВК МБ 3722010 «Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню» для придбання предметів, в т.ч.
довготермінового використання, матеріалів, при цьому здійснити передачу
із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на суму
272 000( двісті сімдесят дві тисячі) гривень.
17. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства видатки в сумі 1 285 000 ( Один мільйон двісті вісімдесят п`ять тисяч)
гривень за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток транпортної
інфраструктури», спрямувавши їх:
- фінансовому управлінню міськвиконкому – 400 000( Чотириста тисяч)
гривень як субвенцію обласному бюджету за ТПКВК МБ 3719770 «Інші
субвенції
з місцевого бюджету» для реконструкції з добудовою
Яремчанської ЗОШ
І – ІІІ ступеня № 1, при цьому здійснити передачу із
загального до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету;
- управлінню освіти міськвиконкому - 500 000( П’ятсот тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» на придбання предметів
довготермінового користування ( персональних комп’ютерів( ноутбуків),
техніки для копіювання, сканування та ламінування для початкових шкіл,
при цьому здійснити передачу із загального до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету, з яких:
- Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 88 420 гривень;
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- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 - 75 070 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 - 65 360 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №3 - 32 680 гривень;
- Ворохтянська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 75 070 гривень;
- Татарівська ЗОШ І-ІІ ступеня
- 32 680 гривень;
- Поляницька ЗОШ І-ІІ ступеня
- 32 680 гривень;
- Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ступеня
- 65 360 гривень;
- Вороненківська ЗОШ І ступеня
- 32 680 гривень.
- відділу культури міськвиконкому – 85 000( Вісімдесят п`ять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1017324 «Будівництво установ та закладів культури»
для виготовлення проектно – кошторисної документації « Реконструкція
клубу під культурно – просвітницький центр по вул.. Свободи, 85а в місті
Яремче Івано – Франківської області» та проведення її експертизи, при
цьому здійснити передачу із загального до бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету;
- міськвиконкому - 300 000( Триста тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0216030
« Організація благоустрою населених пунктів», для викупу земельної
ділянки, яка вилучається для суспільних потреб громади мікрорайону
Ямна в м. Яремче, при цьому здійснити передачу із загального до
спеціального фонду міського бюджету.
18. Затвердити розпорядження міського голови від:
- 22.01.2018 року №7-р «Про врахування субвенції»;
- 30.01.2018 року №13-р «Про спрямування залишків субвенції із
державного бюджету на соціально – економічний розвиток окремих
територій»;
- 07.02.2018 року №21-р«Про спрямування залишків субвенції»;
- 28.02.2018 року № 38-р «Про спрямування залишків освітньої субвенції
та перерозподіл коштів»;
- 15.03.2018 року № 54-р «Про врахування субвенції та перерозподіл
коштів»;
- 29.03.2018 року № 68-р « Про внесення змін».
19. 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

