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

РІШЕННЯ
від 03.05.2019 року

м.Яремче

№ 456-29/2019

Про внесення змін до міського
бюджету м. Яремче на 2019 рік
та перерозподіл коштів
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши запити окремих
відділів та управлінь міськвиконкому, міська рада вирішила:
1. Спрямувати вільні залишки загального фонду міського бюджету
станом на 01.01.2019 року в сумі 25 000( Двадцять п`ять тисяч) гривень, з
яких:
- 20 000( двадцять тисяч) гривень управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» на виконанння Програми
«Підтримка сімей загиблих(постраждалих) під час масових акцій
громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014
року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
сувернітету та які брали участь у АТО в східних областях України» для
надання допомоги на покращення житлових умов учасникам АТО;
- 5 000(п`ять тисяч) гривень міськвиконкому за ТПКВК МБ 0150
«Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально - технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті( у разі
її створення), міської, селищної, сільської рад» на оплату електроенергії(
реактивної енергії).
2.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства
видатки в сумі 238 000 (Двісті тридцять вісім тисяч) гривень за ТПКВК МБ
0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури», при цьому здійснити передачу із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на 14 000(
Чотирнадцять тисяч) гривень, та спрямувати їх головним розпорядникам
коштів на видатки, передбачені в додатку 1 до рішення.
3.Із коштів передбачених управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері
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соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання міської
комплексної програми соціального захисту населення на 2017- 2019 роки:
3.1 За напрямком використання «Інші видатки» спрямувати 15 000
(п'ятнадцять тисяч) гривень для надання матеріальної допомоги, з яких:
- 5 000 ( п` ять тисяч) гривень Павлюк Євдокії Михайлівні, м. Яремче, вул. Партизанська, 56 (
на лікування) ;
- 5 000 ( п`ять тисяч) гривень Буратчуку Василю Васильовичу, м. Яремче, вул. Шептиць-кого,
16( на влаштування водовідведення);
- 5 000 ( п`ять тисяч) гривень Савчук Ірині Володимирівні, м. Яремче, вул. Шептицького, 30(
на влаштування водовідведення).
3.2. За напрямом використання «Допомога учасникам бойових дій в Афганістані»
спрямувати 25 000(Двадцять п`ять тисяч) гривень для надання допомоги на лікування
Панчаку Івану Михайловичу, жителю м. Яремче, вул. Свободи, 14 кв. 7.
4. Внести зміни до п. 4 розділу 3 Переліку заходів, джерел та обсягів фінансува-ння
«Міської програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій
громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 ро-ку,
учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, сувернітету та які брали участь у АТО в східних областях України», затверд-женої
рішенням міської ради від 30.11.2017 року № 283-18/2017, збільшив-ши
планові обсяги фінансування заходів програми на 20 000 гривень.
5. Відділу культури міськвиконкому здійснити передачу із загаль-ного
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму
7 500 ( Сім тисяч п`ятсот) гривень за ТПКВК МБ 1014030 « Забезпе-чення
діяльності бібліотек» на закупівлю літературно – мистецького аль-манаху «
Писанка».
6. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому бюджетні
призначення на суму 55 000( П`ятдесят п`ять тисяч) 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,
з яких:
- 5 000( П`ять тисяч) гривень - Карпенко Івану Георгієвичу, жителю м.
Яремче, вул. Ковпака, 31 на відновлення майна ( гаражу та літньої кухні),
пошкодженого пожежею яка мала місце 09.02.2019 року - ;
- 50 000 ( П`ятдесят тисяч) гривень - Юрчук Лесі Михайлівні, жительці м. Яремче, вул.
Довбуша,31 на відновлення житлового будинку, пошкодженого пожежею, яка мала місце
19.03.2019 року.
7. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства видатки в сумі 155 300 (Сто п`ятдесят п`ять тисяч триста) гривень за
ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспо-ртної
інфраструктури», спрямувавши їх управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому за ТПКВК МБ 0810160 « Керівництво і
управління в галузі соціального захисту населення міста» для придбання
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комп`ютерної техніки, меблів та інших предметів, обладнання та інвента-ря,
необхідного для відновлення роботи управління, при цьому здійснити
передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету на 112 000( сто дванадцять тисяч) гривень.
8.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприєм-ства
видатки в сумі 53 000( п`ятдесят три тисячі ) гривень за ТПКВК МБ 0227442
«Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструк-тури»,
спрямувавши їх управлінню праці та соціального захисту населен-ня для
територіального центру соціального обслуговування м. Яремче за ТПКВК МБ
0813104 «Забезпечення соціальними послугами
за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з по-хилим віком,
хворобою, інвалідністю» на придбання комп`ютерної тех-ніки, меблів та
інших предметів, обладнання та інвентаря, необхідного для відновлення
роботи центру, при цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету на 31 000( тридцять одну
тисячу) гривень.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступ-ника
міського голови Т. Клим’юка та постійну комісію міської ради з пи-тань
економіки, фінансів та бюджету (А.Андрухович).

Міський голова

Василь Онутчак
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Додаток
До рішення міської ради
Від 03.05.2019 №456-29/2019

Спрямування коштів на виконанння бюджетних програм
за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою
0227442 « Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»
№п/
п

Розпо ТП
рядни КВК
к

Назва бюджетної
програми

1

Фінансове управління

2

Управління освіти
міськвиконкому
Відділ культури
Забезпечення діяльності
бібліотек

3
3.1

101

4030

3.2

101

4030

4

4.1

081

3242

Забезпечення діяльності
бібліотек
Управління праці та
соціального захисту
населення
Інші заходи в сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення

Назва місцевої
програми

Назва об'єкта, предмета придбання

Придбання матеріалів для поточного
ремонту системи опалення в дитячій
бібліотеці м. Яремче, вул. Хоткевича,6
Придбання котла для опалення дитячої
бібліотеки м. Яремче, вул. Хоткевича, 6

Сума

65 000
51 000

14 000

15 000
Міська комплексна Надання матеріальної допомоги на лікування
програма соціаль- Коренюк Світлані Олександрівні, 1972 р.н, смт.
ного захисту насе- Ворохта, вул. Грицулівка.
лення на2017-2019

10 000

Примітка
2019

6

Інші заходи в сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення

роки за напрямком
використання
«Інші видатки»
Міська комплексна Надання матеріальної допомоги на
програма соціаль- лікування яворському Івану
ного захисту насе- Дмитровичу, Яремче, вул. Свободи, 45
лення на2017-2019
роки за напрямком
використання
«Інші видатки»

Міськвиконком

5
5.1

022

7461

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів
місцевого бюджету

5.2

022

7461

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів
місцевого бюджету

5.3

022

7461

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів

5 000

158 000
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць
і доріг комунальної власності м.
Яремче на 2019 –
2013 роки
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць
і доріг комунальної власності м.
Яремче на 2019 –
2013 роки
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць

Придбання матеріалів для поточного
ремонту дорожнього покриття по вул.
Шептицького

50 000

Придбання матеріалів для поточного
ремонту дорожнього покриття по вул.
Прикарпатська

8 000

Придбання матеріалів для поточного
ремонту дорожнього покриття по
вул.Довбуша, А. Шудравого

50 000

7

місцевого бюджету

5.4

022

6050

5.5

022

6050

Попередження аварій та
запобігання техногенним
катастрофам у житловокомунальному
господарстві та на інших
аварійних об’єктах
комунальної власності
Попередження аварій та
запобігання техногенним
катастрофам у житловокомунальному
господарстві та на інших
аварійних об’єктах
комунальної власності
Всього

Секретар міської ради

і доріг комунальної власності м.
Яремче на 2019 –
2013 роки
На оплату послуг та придбання матеріалів з ліквідації наслідків пожежі частини
будівлі по вул. Свободи,300 в м. Яремче,
що належить до комунальної власності
міста.

40 000

На оплату послуг та придбання матеріалів з ліквідації наслідків пожежі частини
будівлі по вул. Свободи,300 в м. Яремче,
що належить до комунальної власності
міста.

10 000

238 000

Володимир Губарчук

