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

РІШЕННЯ
від 24.05. 2018 року

м.Яремче

№ 345-22/2018

Про зміни в кошторисних
призначеннях установ на 2018 рік
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2018 року № 316-р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018 році», враховуючи рішення
обласної ради від 27.04.2018 року №841-21/2018 «Про внесення змін до обласного
бюджету на 2018 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 17.05.2018
року № 277 «Про розподіл субвенції», розглянувши бюджетні запити окремих
органів державної влади, відділів та управлінь міськвиконкому, міська рада
вирішила:
1. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства
видатки в сумі 1 623 000 (Один мільйон шістсот двадцять три тисячі) гривень за
ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури»,
спрямувавши їх, зокрема:
1.1. 453 000 ( Чотириста п’ятдесят три тисячі ) гривень міськвиконкому для
міського комунального підприємства за ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету», з яких:
- 50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень на поточний ремонт асфальтного покриття
дороги по вул. Ковпака від № 26 до № 32в м. Яремче;
- 60 000 (Шістдесят тисяч) гривень на придбання матеріалів та оплату послуг
екскаватора на поточний ремонт моста №1 по вул. Партизанська та по вул. І.
Франка в м. Яремче;
- 40 000 (Сорок тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул. Кам’янка,
Виксюка в м. Яремче;
- 8 000 (Вісім тисяч) гривень на придбання підсипочного матеріалу для дороги по
вул. Прикарпатська в м. Яремче;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул. Стефаника в м.
Яремче;
- 30 000 (Тридцять тисяч) гривень для влаштування берегоукріплення та поточний
ремонт дороги по вул. Прикарпатська в м. Яремче;
- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту
дороги по вул. Н.Яремчука в м. Яремче;

- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень для влаштування водовідведення та поточний
ремонт на участку дороги по вул. Кармелюка в м. Яремче (заливка бетонного
покриття);
- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту
дороги по вул. Проектна в м. Яремче;
- 110 000 ( Сто десять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул.
Грушевського в м. Яремче;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул. Лепкого в м.
Яремче;
- 55 000 (П’ятдесят п’ять тисяч) гривень на придбання матеріалів та оплату послуг
екскаватора для поточного ремонту вул. Гірської в м. Яремче;
- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту
моста по вул. Героїв Майдану.
1.2. 195 000 (Сто дев’яносто п’ять тисяч) гривень міськвиконкому для
міського комунального підприємства за ТПКВК МБ 0226020 «Забезпечення
функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги», з яких:
- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень на придбання матеріалів для вуличного
освітлення по вул. Кам’янка, Виксюка в м. Яремче;
- 60 000 (Шістдесят тисяч) гривень для придбання
матеріалів, паливномастильних матеріалів та матеріалів для вуличного освітлення по вул.
Шептицького, Федьковича, Пушкіна в м. Яремче;
- 50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень на придбання матеріалів для влаштування
вуличного освітлення по вул. Петраша в м. Яремче;
- 65 000 (Шістдесят п’ять тисяч) гривень на придбання матеріалів для
влаштування вуличного освітлення по вул. Підділ, Стефаника в м. Яремче.
1.3. 17 000 (Сімнадцять тисяч) гривень за міськвиконкому для міського
комунального підприємства ТПКВК МБ 0226030 « Організація благоустрою
населених пунктів», з яких:
- 12 000 (Дванадцять тисяч) гривень на придбання кованих лавочок та влаштування
їх в місцях відпочинку по вул. Кам’янка, Виксюка в м. Яремче.
- 5 000 (П’ять тисяч) гривень на придбання паливно- мастильних матеріалів.
1.4. 20 000 (Двадцять тисяч) гривень міськвиконкому для ВУВКГ за ТПКВК
МБ 0236013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства» на придбання матеріалів для влаштування водовідведення та
каналізації по вул. Шептицького в м. Яремче.
1.5. 50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень міськвиконкому за ТПКВК МБ
0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту» на придбання спортивного інвентаря.
1.6.120 000(Сто 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», з яких:
- 110 000 ( Сто десять тисяч) гривень як дольова участь у придбанні матеріалів
(бруківки) для проведення благоустрою території біля церкви Різдва Івана
Хрестителя в м. Яремче;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень як дольова участь у придбанні матеріалів для
місійного товариства Апостола Андрея в м. Яремче, вул. Кам’янка,31/1.
1.7. 50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень відділу культури міськвиконкому за
ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на виконання

регіональної цільової програми « Культура Яремчанщини на 2017 – 2022 роки» як
дольова участь у придбанні будівельних матеріалів для церкви Різдва Пресвятої
Богородиці в смт. Ворохта.
1.8. 190 000 (Сто дев’яносто тисяч) гривень фінансовому управлінню за
ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» як субвенцію для
бюджету с. Микуличин, з яких:
- 100 000 (Сто тисяч) гривень
на поточний ремонт дороги та влаштування
водовідведення по вул. Підстрім - Полумистий в с. Микуличин.
- 90 000 (Дев’яносто тисяч) гривень на поточний ремонт доріг по вул. Новоселів,
Кулика, Д.Галицького в с. Микуличин.
1.9. 20 000 (Двадцять тисяч) гривень управлінню праці та соціального
захисту населення за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» на виконання міської комплексної програми
соціального захисту населення на 2017 -2019 роки за напрямком використання
«Інші видатки», з яких:
- 10 000 (Десять тисяч) гривень для надання матеріальної допомоги жительці м.
Яремче, вул.Свободи, 48а, Яківчук О.М.;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень для надання матеріальної допомоги жительці м.
Яремче, по вул.Прикарпатська,14 Роїв Діані Михайлівні (на лікування сина Роїв
Володимира Андрійовича).
1.10. 90 000 (Дев’яносто тисяч) гривень управлінню освіти міськвиконкому
за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» для Вороненківської ЗОШ, з яких:
- 40 000 (Сорок тисяч) гривень на придбання матеріалів для проведення ремонту
двох класних кімнат;
- 37 000 (Тридцять сім тисяч) гривень на придбання шкільних парт та комплектів
меблів, при цьому здійснити передачу коштів в сумі 13 500 (Тринадцять тисяч
п’ятсот) гривень із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету;
- 13 000 (Тринадцять тисяч) гривень на придбання комп’ютерної техніки, при
цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету.
1.11. 10 000 (Десять тисяч) гривень управлінню освіти міськвиконкому за
ТПКВК МБ 0610160 «Керівництво і управління в галузі "Освіта" міста» на
придбання комп’ютерної техніки, при цьому здійснити передачу коштів із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
1.12. 293 100 (Двісті дев'яносто три тисячі сто) гривень міськвиконкому для
міського комунального підприємства за ТПКВК МБ 0228230 «Інші заходи
громадського порядку та безпеки» на проведення мережі та встановлення камер
відеоспостереження , з яких:
-199 000( Сто дев'яносто дев'ять тисяч) гривень на придбання кабелю та інших
матеріалів;
- 84 100( Вісімдесят чотири тисячі сто) гривень на оплату послуг по монтажу;
- 10 000 ( Десять тисяч) гривень на придбання відеокамер.
При цьому, внести зміни до Комплексної програми профілактики
злочинності, зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби із
корупцією, організованою злочинністю у м.Яремче на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 року № 26-2/2015:

13.1. Викласти у новій редакції паспорт комплексної програми (додаток 1). 13.2.
Внести зміни до переліку заходів, обсягів та джерел фінансування місцевої
цільової програми, додавши п.19 у перелік заходів (додаток 2).
1.13. 114 900(Сто чотирнадцять тисяч дев'ятсот) гривень управлінню освіти
міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами…» на проведення мережі та
встановлення камер відеоспостереження, в т.ч.:
40 300 (Сорок тисяч триста) гривень для Яремчанської ЗОШ І- ІІІ ступеня №1, з
яких:
- 25 650 (двадцять п'ять тисяч шістсот п'ятдесят) гривень на придбання кабелю та
інших матеріалів;
- 14 650 ( чотирнадцять тисяч шістсот п'ятдесят) гривень на оплату послуг по
монтажу.
74 600 ( Сімдесят чотири тисячі шістсот) гривень для Яремчанської ЗОШ І-ІІІ
ступеня №2, з яких:
- 52 100 ( п'ятдесят дві тисячі сто) гривень на придбання кабелю та інших
матеріалів;
- 22 500 (двадцять дві тисячі п'ятсот) гривень на оплату послуг по монтажу.
2. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду міського
бюджету за підсумками І кварталу 2018 року, збільшити дохідну частину
загального фонду міського бюджету на суму 262 000 ( Двісті шістдесят дві тисячі)
гривень, зокрема:
- 147 000 (Сто сорок сім тисяч) гривень по ККД 18050300 «Єдиний податок з
юридичних осіб»;
- 30 000 (Тридцять тисяч) гривень по ККД 18010100 «Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками
об'єктів житлової нерухомості»
- 85 000 (Вісімдесят п’ять тисяч) гривень по ККД 18010400 «Податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є
власниками об'єктів нежитлової нерухомості».
Спрямувати кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду,
зокрема:
2.1. 50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень відділу культури за ТПКВК МБ 1014082 «
Інші заходи в галузі культури і мистецтва», з яких:
- 40 000(Сорок тисяч) гривень на виконання регіональної цільової програми «
Духовне життя на 2017 – 2022 роки», як дольова участь у придбанні матеріалів ,
зокрема:
30 000 (Тридцять тисяч) гривень для місійного товариства Апостола Андрея в м.
Яремче, вул. Кам’янка,31/1;
10 000 (Десять тисяч) гривень для згромадження Сестер Милосердя Святого
Вікентія, м-н Дора в м. Яремче;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень на виконання регіональної цільової програми
«Культура Яремчанщини на 2017 – 2022 роки» як дольова участь у придбанні
матеріалів для церкви Чуда Святого Архистратига Михаїла (для каплички
Святого Якова) м-н Дора в м. Яремче.
2.2. 100 000 (Сто тисяч) гривень міськвиконкому для ОСББ «Наш дім» за ТПКВК
МБ 0286011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду » на
виконання програми економічного та соціального розвитку міста Яремче на 2018
рік, для проведення робіт по капітальному ремонту даху будинку № 295 по вул.

Свободи в м. Яремче, при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду
до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
2.3. 100 000 (Сто тисяч) гривень міськвиконкому для міського комунального
підприємства за ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на
поточний ремонт дороги по вул. С. Бандери в м. Яремче;
2.4. 12 000 (Дванадцять тисяч) гривень фінансовому управлінню для міської
центральної лікарні за ТПКВК МБ 3722152 «Інші програми, заклади та заходи у
сфері охорони здоров’я» на виконання комплексної програми здоров’я населення
Прикарпаття 2013-2012 рр. в Яремчанському регіоні, затвердженої рішенням
міської ради від 21.03.2013 року № 292-16/2013, для придбання біохімічних
аналізаторів для визначення показників глікованого гемоглобіну.
При цьому, внести зміни у вказану програму, а саме: добавити розділ
«Лікування хворих на цукровий діабет» з назвою заходу «Придбання реактивів для
визначення показників глікованого гемоглобіну для хворих на цукровий діабет»
на суму 12 000 (Дванадцять тисяч) гривень в 2018 році.
3. Міськвиконкому здійснити передачу коштів передбачених для міського
комунального підприємства в сумі 20 040 (Двадцять тисяч сорок) гривень із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету за
ТПКВК МБ 0226030 «Організація благоустрою населених пунктів».
4. Спрямувати вільні залишки спеціального фонду міського бюджету станом
на 01.01.2018 року в сумі 66 799 (Шістдесят шість тисяч сімсот дев’яносто дев’ять)
гривень, з яких:
- 55 000 (П’ятдесят п’ять тисяч) гривень управлінню освіти міськвиконкому за
ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» на виготовлення проектно-кошторисної документації
капітального ремонту перекриття даху Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- 11 799 (Одинадцять тисяч сімсот дев’яносто дев’ять) гривень міськвиконкому для
міського комунального підприємства за ТПКВК МБ 0227310 «Будівництво
об'єктів житлово-комунального господарства» на нове будівництво ділянки мережі
дощової каналізації по вул. С. Бандери в м. Яремче.
5. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію з державного бюджету в сумі 4 000 000 ( Чотири мільйони ) гривень за
ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»,
спрямувавши її управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами».
6. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію з державного бюджету в сумі 263 100 ( Двісті шістдесят три тисячі сто )
гривень за ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»,
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», спрямувавши її
управлінню освіти за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами», зокрема:
- 19 500 (Дев’ятнадцять тисяч п’ятсот) гривень для виплати відрядження вчителів,
асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та
інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої
освіти для підвищення кваліфікації, з яких:
- Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 3 441 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 – 3 442 гривень;

- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 - 2 294 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №3 - 1 147 гривень;
- Ворохтянська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 3 441 гривень;
- Татарівська ЗОШ І-ІІ ступеня
- 1 147 гривень;
- Поляницька ЗОШ І-ІІ ступеня
- 1 147 гривень;
- Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ступеня
- 2 294 гривень;
- Вороненківська ЗОШ І ступеня
- 1 147 гривень.
- 243 600 ( Двісті сорок три тисячі шістсот) гривень на закупівлю дидактичних
матеріалів, при цьому здійснити передачу із загального до спеціального фонду
міського бюджету, з яких:
- Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 42 994 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 – 42 987 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 - 28 658 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №3 - 14 329 гривень;
- Ворохтянська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 42 987 гривень;
- Татарівська ЗОШ І-ІІ ступеня
- 14 329 гривень;
- Поляницька ЗОШ І-ІІ ступеня
- 14 329 гривень;
- Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ступеня
- 28 658 гривень;
- Вороненківська ЗОШ І ступеня
- 14 329 гривень.
7. Зменшити бюджетні призначення бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами»
на суму 153 300 (Сто п’ятдесят три тисячі триста) гривень на придбання предметів
довготермінового користування ( персональних комп’ютерів( ноутбуків), техніки
для копіювання, сканування та ламінування для початкових шкіл, передбачених
згідно п.17. рішення міської ради від 29.03.2018 року № 333-21/2018 « Про
спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету,
врахування субвенції та перерозподіл коштів», зокрема:
- Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 69 282 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 – 34 641 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 - 2 008 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ступеня №3 - 2 680 гривень;
- Ворохтянська ЗОШ І-ІІІ ступеня - 34 641 гривень;
- Татарівська ЗОШ І-ІІ ступеня
- 2 680 гривень;
- Поляницька ЗОШ І-ІІ ступеня
- 2 680 гривень;
- Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ступеня
- 2 008 гривень;
- Вороненківська ЗОШ І ступеня
- 2 680 гривень.
Спрямувати вказані кошти в сумі 153 300 (Сто п’ятдесят три тисячі триста)
гривень фінансовому управлінню міськвиконкому по спеціальному фонду як
субвенцію обласному бюджету за ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» для співфінансування на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2018 році, з яких:
- 116 200 (Сто шістнадцять тисяч двісті) гривень на придбання сучасних меблів;
- 37 100 (Тридцять сім тисяч сто) гривень на придбання комп’ютерного
обладнання.
8. Врахувати в дохідній частині спеціального фонду міського бюджету
субвенцію з обласного бюджету в сумі 690 000( Шістсот дев’яносто тисяч) гривень
за ККД 41053900 «Інші субвенції», спрямувавши її за цільовим призначенням,
зокрема:

- 650 000 (Шістсот п’ятдесят тисяч) гривень управлінню освіти міськвиконкому за
ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» на влаштування спортивного майданчика на території
ЗОШ №1 І-ІІІ ст. в м. Яремче ;
- 40 000( Сорок тисяч) гривень відділу культури міськвиконкому за ТПКВК МБ
1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на виконання регіональної
цільової програми « Культура Яремчанщини на 2017 – 2022 роки» на капітальний
ремонт храму Святої Трійці УГКЦ в с. Микуличин Яремчанської міської ради;
9. Із коштів передбачених управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» спрямувати кошти в сумі 30 000
(Тридцять тисяч) гривень на виконання міської комлексної програми соціального
захисту населення Яремчанської міської ради на 2017-2019 роки за напрямком
використання «Інші видатки» для надання матеріальної допомоги жительці с.
Микуличин, уч. Фальчі, Кацуляк Євдокії Іванівні, на ліквідацію наслідків пожежі
житлового будинку, який був знищений пожежею 05.05.2018 року.
10. Зменшити призначення фінансовому управлінню міськвиконкому
бюджетні призначення на суму 22 000 (Двадцять дві тисячі) гривень за ТПКВК
МБ 3718700 «Резервний фонд», спрямувавши їх управлінню праці та соціального
захисту населення міськвиконкому за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання міської
комплексної програми соціального захисту населення на 2017 -2019 роки за
напрямком використання «Інші видатки» для надання матеріальної допомоги
жителю м. Яремче, Свободи,319, Гайдай Олександру Івановичу.
11. Внести зміни до рішення міської ради від 29.03.2018 року № 333-21/2018
« Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду
міського бюджету, врахування субвенції та перерозподіл коштів», а саме:
п 1.3. викласти в новій редакції: 71 000(Сімдесят одна тисяч) гривень управлінню
освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами» для Микуличинської ЗОШ, з
яких :
- 45 000 (Сорок п’ять тисяч) гривень на придбання предметів, матеріалів,
обладнання, в т.ч. швейних машинок, деревообробних та металообробних
верстатів.
- 26 000(Двадцять шість тисяч) гривень на придбання матеріалів для ремонту
біологічного класу.
12. Спрямувати вільні залишки загального фонду міського бюджету станом
на 01.01.2018 року в сумі 10 000 ( Десять тисяч ) гривень відділу культури за
ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на виконання
регіональної цільової програми « Духовне життя на 2017 – 2022 роки» як дольова
участь у придбанні матеріалів для церкви Ісусове Серце в с. Вороненко.
13. Затвердити розпорядження міського голови від:
- 25.04.2018 року № 84 - р «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»;
- 02.05.2018 року № 93-р « Про внесення змін».
14. 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).
Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Додаток 1
Затверджено рішенням міської ради
від 24.05.2018_ №345-22/2018_

Паспорт
Комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення
правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби з корупцією і
організованою злочинністю на 2016 – 2020 рр.
1. Ініціатор розроблення програми (замовник) Яремчанське відділення поліції
Надвірнянського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції
в Івано-Франківській області
2. Розробник програми
Яремчанське відділення поліції
3. Термін реалізації програми
5 років
4. Етапи фінансування програми
щомісячно
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.): 800.0
Тис.грн
Обсяги фінансування
В т. ч. за джерелами фінансування
Роки
Всього
Обласний
Місцевий
Інші
бюджет
бюджет
джерела
2016 - 2020
800.0
800.0
в т. ч.
2016
60.0
60.0
–
2017
60.0
60.0
–
2018
518.0
518.0
2019
76.0
76.0
2020
86.0
86.0
6. Очікувані результати виконання програми : забезпечення належного
правопорядку та боротьба зі злочинністю на території Яремчанської міської
ради, попередження загрози вчинення терористичних актів, надзвичайних ситуацій
та негативних процесів в економічній, політичній і соціальних сферах.
7. Термін проведення звітності

щорічно
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Додаток 2
Затверджено рішенням міської ради
від_24.05.2018_№_345-22/2018

№ Наймен
п

ування

/

заходу

п

викона Термі Орієнтовані обсяги
вець
н
фінансування, тис.грн.
викон
ання
ро всь
ки ого в.т.ч. за джерелами

Очіку
вані
резул
ьтати

фінансування
Обла Місц

Інші

сний

дже

евий

бюдж бюдж рела
ет
1
9

Проведе
ння
мережі
та
встановл
ення
відеокам
ер

Міське Протя 20
комуна гом
18
льне
року
підпри
ємство

Секретар міської ради

518 .0

ет
518.0

-

-

Володимир Губарчук

