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УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Двадцять п`ята сесія

РІШЕННЯ
від 22.11. 2018 року

м.Яремче

№379-25/2018

Про врахування субвенцій та
внесення змін до міського
бюджету на 2018 рік
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Поляницької
сільської ради від 08.11.2018 року № 293-28/2018 «Про спрямування залишків та
перенесення кредитів», розпорядження обласної державної адміністрації від
06.11.2018 року № 643 « Про перерозподіл субвенції», розглянувши запити
головних розпорядників коштів, враховуючи протокол постійної комісії міської
ради з питань економіки, фінансів та бюджету від 19.11.2018 року,
міська рада вирішила:
1.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства
видатки в сумі 58 000 (П`ятдесят вісім тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0227442
«Утримання та розвиток транспортної інфраструктури», спрямувавши їх, зокрема:
- 20 000 (Двадцять 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» на придбання матеріалів для вуличного освітлення,
з яких:
а) по вул. Прикарпатська - 10 000 ( Десять тисяч) гривень;
б) по вул. Шептицького - 10 000( Десять тисяч) гривень.
- 8 000( П`ять 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», для
надання матеріальної допомоги :
Клусик Любові Юріївні, жительці с. Микуличин, уч. Рівня, вул. Грушевського на лікування
матері Клусик Марії Степанівної - 5 000( П`ять тисяч) гривень ;
Брустурняк Марії Іванівні, жительці м. Яремче, вул. Пушкіна,37 – 3 000 ( Три тисячі) гривень.
- 15 000(П`ятнадцять 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 матеріалів для Церкви Івана Милостивого м-ні Ямна;
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-10 000( Десять тисяч) гривень міськвиконкому для міського комуналь-ного
підприємства за ТПКВК МБ 0227461 « Утримання та розвиток авто-мобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцево-го бюджету» на
придбання матеріалів для поточного ремонту дорожнього покриття по вул.
Петраша.
- 5 000( П`ять тисяч) гривень управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ
0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми» на придбання предметів та інвентаря для Центру
позашкільної роботи для дітей та юнацтва;
2. п.15.4 рішення міської ради від 26.09.2018 року № 370-24/2018
викласти в новій редакції:
« 18 000 (Вісімнадцять тисяч) гривень (на навчальний рік) відділу культури для
Яремчанської дитячої школи мистецтв за ТПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в
галузі культури і мистецтва» на Цільову програму «Культура Яремчанщини на
2017- 2022 роки» на виплату стипендій міського голови для переможців
міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, фестивалів – учнів
школи.
3. В абзаці 2 п.1.1 рішення міської ради від 24.05.2018 року № 34522/2018 слова і цифри « від № 26 до № 32» виключити.
4. Відділу культури міськвиконкому перерозподілити видатки за
наступними бюджетними програмами:
4.1. ТПКВК МБ 1014060 « Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» :
- зменшити кошторисні призначення в сумі 65 000( Шістдесят тисяч) гривень, з
яких:
по КЕКВ 2210 - 39 000( тридцять дев`ять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2250 – 26 000( Двадцять шість тисяч) гривень.
- збільшити кошторисні призначення в сумі 65 000( Шістдесят п`ять тисяч)
гривень по КЕКВ 2274.
4.2. ТПКВК МБ 1014030 « Забезпечення діяльності бібліотек»:
- зменшити кошторисні призначення в сумі 35 000( Тридцять п`ять тисяч)
гривень, з яких:
по КЕКВ 2210 - 20500( Двадцять тисяч п`ятсот) гривень;
по КЕКВ 2250 - 14 500( Чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень;
- збільшити кошторисні призначення в сумі 35 000( Тридцять п`ять тисяч) гривень
по КЕКВ 2274.
4.3. ТПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління в галузі культури»:
- зменшити кошторисні призначення в сумі 91 000( Дев`яносто одна тисяча)
гривень, з яких:
по КЕКВ 2210 - 45 000( Сорок п`ять тисяч) гривень;
по КЕКВ 2240 - 26 000( Двадцять шість тисяч) гривень;
по КЕКВ 2250 - 20 000( Двадцять тисяч) гривень.
- Збільшити кошторисні призначення в сумі 91 000( Дев`яносто одна) тисяча
гривень по КЕКВ 2100, з яких:
по КЕКВ 2110 – 74 500 (Сімдлесят чотири тисячі п`ятсот) гривень;
по КЕКВ 2120 – 16 500 ( Шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень.
4.4. Зменшити кошторисні призначення за ТПКВК МБ 1014030 « Забезпе-чення
діяльності бібліотек» по КЕКВ 2275 в сумі 12 000(Дванадцять тисяч) гривень,
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збільшивши при цьому кошторисні призначення за ТПКВК МБ 1010160
«Керівництво і управління в галузі культури» на оплату праці по КЕКВ 2110 –
9 800( Дев`ять тисяч вісімсот) гривень та по КЕКВ 2120 2200( Дві тисячі двісті)
гривень.
5. Зменшити на 278 900(Двісті сімдесят вісім тисяч дев`ятсот) гривень
міськвиконкому для міського комунального підприємства призначення,
передбачені рішенням міської ради від 24.05.2018 року № 345-22/201 « Про зміни
в кошторисних призначеннях установ на 2018 рік» за ТПКВК МБ 0228230« Інші
заходи громадського порядку та безпеки» на придбання кабелю та інших
матеріалів, спрямувавши їх :
5.1. Для міського комунального підприємства 182 900 ( Сто вісімдесят дві тисячі
дев`ятсот) гривень за ТПКВК МБ 0227461 « Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету» на: - поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Стефаника 120 000( Сто двадцять тисяч) гривень;
- влаштування водовідведення по вул. Кам`янка (дорога до кладовища в м-ні
Дора) - 52 900 ( П`ятдесят дві тисячі дев`ятсот) гривень, з яких на оплату послуг
автокрану – 40 000( Сорок тисяч) гривень, на оплату послуг вантажного
автомобіля - 12 900( Дванадцять тисяч дев`ятсот) гривень.
- влаштування водовідведення по вул. Н. Яремчука в м. Яремче ( на оплату послуг
екскаватора за копку водовідвідної канави) – 10 000( Десять тисяч) гривень.
5.2. Міськвиконкому для часопису «Яремчанський вісник» за ТПКВК МБ
0258410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» в сумі 96 000 (
Дев`яносто шість тисяч) гривень.
6. Зменшити міськвиконкому кошторисні призначення в сумі 100 000 (Сто
тисяч) гривень за бюджетною підпрограмою ТПКВК МБ 0217622 «Реалізація
програм і заходів в галузі туризму і курортів», передбачені на реалізацію заходів
Програми розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на 2017 –
2020 роки, спрямувавши їх відділу культури за бюджетною підпрограмою
ТПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на проведення
заходів в рамках святкування новорічно – різдвяних свят.
7. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому бюджетні
призначення за ТПКВК МБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» на 364
326(Триста шістдесят чотири тисячі триста двадцять шість) гривень в частині
дотації Поляницькому сільському бюджету на співфіннансування утримання
дошкільного навчального закладу та клубу, спрямувавши їх:
- міськвиконкому для КП «Благоустрій» за ТПКВК МБ 0246014 «Забезпе-чення
збору та вивезення сміття та відходів» - 100 000( Сто тисяч) гривень.
- управлінню освіти міськвиконкому за бюджетною підпрограмою ТПКВК МБ
0611161 « Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» для
Комунального підприємства «Інклюзивно – ресурсний центр» на оплату праці та
інші видатки – 38 000( Тридцять вісім тисяч) гривень;
- міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0227461 « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 226 326 ( Двісті двад-цять
шість тисяч триста двадцять шість) гривень, з яких:
а) 126 342( Сто двадцять шість тисяч триста сорок дві) гривні на поточний
ремонт дорожнього покриття по вул. Ковпака;
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б) 99 984 ( Дев`яносто дев`ять тисяч девятсот вісімдесят чотири) гривні на
поточний ремонт дорожнього покриття по вул. С. Бандери.
8.Зменшити кошторисні призначення управлінню освіти міськвиконкому
за бюджетною підпрограмою ТПКВК МБ 0611162 « Інші програми та заходи у
сфері освіти» в сумі 155 000 (Сто п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, спрямувавши їх
за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми
навчальними закладами …» для Ворозтянськоъ ЗОШ І-ІІІ ступеня на :
- оплату енергоносіїв– 100 000 ( Сто тисяч) гривень;
- придбання запчастин (мотора) для ремонту автомобіля – 55 000 ( П’ятдесят
п`ять тисяч гривень).
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 20 000
(Двадцять тисяч) гривень на виконання міської комплексної програми
соціального захисту населення на 2017 -2019 роки за напрямком використання
«Інші видатки» для надання матеріальної допомоги громадянам:
- Лозовській Лідії Петрівні, жительці м. Яремче вул. Шептицького,21б 5 000( П`ять тисяч) гривень;
- Вередюку Петру Васильовичу, жителю с. Микуличин, вул. Д. Галицького 5 000( П`ять тисяч) гривень.
- Виксюк Наталії Василівні, жительці м. Яремче, вул.Яремчука, 14 - 10 000
( Десять тисяч) гривень.
10. Внести зміни до рішення міської ради від 23.08.2018 року № 36222/2018 « Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», а саме зменшити
на 4 000( Чотири тисячі ) гривень кошторисні призначення міськвиконкому для
міського комунального підприємства за ТПКВК МБ 0226020 «Забезпечення
функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово – комунальні послуги», передбачені на придбання
матеріалів для вуличного освітлення по вул. Кам`янка в м. Яремче, спрямувавши
їх за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» для надання матеріальної допомоги Архіпову Миколі Васильовичу,
жителю м. Яремче, вул. Свободи,45.
11. Внести зміни в розпорядження міського голови від 25.07.2018 року №
155-р « Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», а саме, в абзаці 8 за
ТПКВК МБ 0227461 « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» зменшити на 20 400
(двадцять тисяч чотириста) гривень кошторисні призначення на поточний ремонт
дорожнього покриття по вул. Мічуріна, спрямувавши їх на придбання матеріалів
для поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Мічуріна в
м. Яремче.
12. Викласти в новій редакції абзац 2 п.2 розпорядження міського голови від
25.07.2018 року № 155-р « Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»
« - 20 000 ( Двадцять тисяч) гривень фінансовому управлінню за ТПКВК МБ
3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» як субвенцію для бюджету смт.
Ворохта на придбання матеріалів для для облаштування території біля
символічної могили по вул. Д Галицького в смт. Ворохта)»;
13. Фінансовому управлінню міськвиконкому частину субвенції
сільському бюджету с. Микуличин за ТПКВК МБ 3719770 « Інші субвенції з
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місцевого бюджету» в сумі 34 142( Тридцять чотири тисячі сто сорок дві) гривні,
передбачену абзацом 3 п. 1.8 рішення міської ради від 24.05.2018 року № 34522/18 « Про зміни в кошторисних призначеннях установ на 2018 рік» на поточний
ремонт дорожнього покриття по вул. Л. Українки с. Микуличин спрямувати на
поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Л. Українки в с. Микуличин.
14. Фінансовому управлінню міськвиконкому зменшити на 5 000( П`ять
тисяч) гривень субвенцію сільському бюджету с. Яблуниця за ТПКВК МБ
3719770 « Інші субвенції з місцевого бюджету», спрямувавши її 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 обігрівача для церкви Ісусового
Серця с. Вороненко.
15.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства
кошторисні призначення в сумі 20 000( Двадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ
0227461 « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», пердбачені абзацом 3 п.
9.1 рішення міської ради від 23.08.2018 року № 362-22/2018 « Про внесення змін
до міського бюджету на 2018 рік» на придбання матеріалів для поточного
ремонту моста по вул Героїв Майдану, спрямувавши їх 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 дольову участь у придбанні матеріалів для
Церкви Івана Милостивого м-ні Ямна в м. Яремче.
16. Врахувати в спеціальному фонді міського бюджету субвенцію з
Поляницького сільського бюджету в сумі 6 000( Шість тисяч) гривень за ККД
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» спрямувавши її управлінню
освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загально-освітніми навчальними закладами …» для Поляницької ЗОШ І-ІІ
ступеня на придбання обладнання і предметів довгострокового користування
(ламінатор, плівка) .
17. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію, виділену із Поляницького сільського бюджету в сумі 8716 ( Вісім
тисяч сімсот шістнадцять) гривень по ККД 41053900 « Інші субвенції з місцевого
бюджету», спрямувавши її:
- управлінню освіти виконавчого комітету міської ради для Поляницької
загальноосвітньої школи 1-11 ступеня за КПКВК 0611020 КФКВК 0921
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами»
на придбання обладнання предметів(контейнери для дидактич-них матеріалів)
- 2070 (Дві тисячі сімдесят) гривень ;
-фінансовому управлінню міськвиконкому для Комунального некомерцій-ного
підприємства « Центр первинної медико – санітарної допомоги» за ТПКВК МБ
3742111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» для виплати надбавки за
складність та напруженість в роботі завідуючому Поляницьким ФАПом - 6 646
( Шість тисяч шістсот сорок шість) гривень.
18.Зменшити управлінню освіти міськвиконкому кошторисні призначення
на 5 000( П`ять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0610160 « Керівництво і
управління в галузі «Освіта» міста», передбачені п. 1.11 рішення міської ради від
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24.05.2018 року № 345- 22/18 « Про зміни в кошторисних призначеннях установ
на 2018 рік» на придбання комп`ютерної техніки, спрямувавши їх 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 обігрівача для церкви Ісусового
Серця в с. Вороненко, при цьому відмінити передачу із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
19.Зменшити управлінню освіти міськвиконкому кошторисні призначення в
сумі 3 000 ( Три тисячі) гривень за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної
середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами …», передбачені
абзацом 4 п.1.10 рішення міської ради від 24.05.2018 року № 345 -22/2018 для
Вороненківської ЗОШ І ступеня на придбання комп'ютерної техніки,спрямувавши
їх на придбання дидактичних матеріалів, при цьому відмінити передачу із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
20. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з обласного
бюджету в сумі 15 910 (п»ятнадцять тисяч дев»ятсот десять) гривень по ККД
41051200 « Субвенція з обласного 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 загально-освітніми
навчальними закладами …» за цільовим призначенням
(видатки споживання).
21. Врахувати в загальному фонді міського бюджету освітню субвенцію із
державного бюджету по ККД 41033900 « Освітня субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам» в сумі 4 600 000(Чотири мільйони шістсот тисяч)
гривень, спрямувавши її управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ
0611020 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними
закладами …» на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл.
22.Затвердити розпорядження міського голови:
- від 12.10.2018 року № 202-р « Про врахування субвенцій »;
- від 18.10.2018 року № 205-р « Про перерозподіл коштів».
23. 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

