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

РІШЕННЯ
Від 08.08.2019

м.Яремче

№ 478-32/2019

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.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства видатки в сумі 350 000(Триста п`ятдесят тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури», та спрямувати їх:
- головним розпорядникам коштів на видатки, передбачені в додатку 1 до
рішення – 70 000( Сімдесят тисяч) гривень;
- міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0227461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 60 000( шістдесят
тисяч) гривень на придбання лотків для влаштування водовідведення по
вул. Хмельницького;
- міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0226020 «Забезпечення функціонування підприємств,установ, організацій,
що виробляють, виконують, надають житлово – комунальні послуги» 45 000( сорок п`ять тисяч) на придбання матеріалів для вуличного
освітлення по вул. Б. Хмельницького;
- міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0226030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 25 000( Двадцять
п`ять тисяч) гривень на поточний ремонт екскаватора;
- міськвиконкому для Виробничого управління водопровідно – каналізаційного господарства за ТПКВК МБ 0236013 «Забезпечення діяльності
водопровідно – каналізаційного господарства» - 150 000( Сто п`ятдесят
тисяч) гривень на фінансову підтримку підприємства.
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2.Із коштів передбачених управлінню праці та соціального захису 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» спрямувати 100 000 (Сто
тисяч) гривень для надання матеріальної допомоги, з яких:
- 35 000 ( тридцять п`ять тисяч) гривень Марусин Любові Йосипівні, жительці м.
Яремче, вул. Виксюка, 11а на лікування чоловіка Марусина Івана Івановича;
- 20 000( Двадцять титсяч) гривень Зеленюк Іванні Василівні, жительці м. Яремче, вул.
Кармелюка, 19 на лікування;
- 25 000( двадцять п`ять тисяч) гривень Якуб`яку Анатолію Анатолієвичу, як внутрішньопереміщеній особі, учаснику бойових дій, уроженцю с. Микуличин, уч. Хижки, жителю с.
Маріупіль, вул. Мало – Фонтанна,99 кв. 11, на лікування;
- 20 000 гривень( двадцять тисяч) гривень Кропивницькому Василю Васильовичу, жителю м. Яремче вул. Петраша, 17 на лікування.
3.Спрямувати частину вільного залишку загального фонду міського
бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 25 000(Двадцять п`ять тисяч)
гривень, фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719800
«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів» на заходи комплексної
програми 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».
4. Зменшити міськвиконкому на 200 000 (Двісті тисяч) гривень кошторисні
призначення, передбачені за ТПКВК МБ 0217622 « Реалізація програм і заходів в галузі
туризму і курортів» на виконання програми розвитку туризму на території Яремчанської
міської ради на 2017 – 2020 роки, спрямувавши їх відділу культури міськвиконкому за
ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на виконання заходів
цільової програми « Культура Яремчанщини на 2017 – 2022 роки».
5. В додатку 1 до рішення міської ради від 30.05.2019 № 465-30/2019 « Про
внесення змін до міського бюджету м. Яремче на 2019 рік та перерозподіл коштів» п. 5.7
виключити, при цьому відмінити передачу коштів із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму 150 000( Сто п`ятдесят тисяч)
гривень за ТПКВК МБ 0227442 « Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної
інфраструктри».
6. Враховуючи надпланові надходження до спеціального фонду міського
бюджету за підсумками І півріччя 2019 року, збільшити дохідну частину бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму 150 000 ( Сто п`ятдесят тисяч)
гривень по ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту».
7. Спрямувати кошти від надпланових надходженннь до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету в сумі 150 000( Сто
п`ятдесят тисяч) гривень міськвиконкому для міського комунального
підприємства за ТПКВК МБ 0227442«Утримання та розвиток інших
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об’єктів транспортної інфраструктури» на придбання автозупиночних
пунктів.
8.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства призначення в сумі 49 500 (Сорок дев`ять тисяч п`ятсот) гривень за
ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури», та спрямувати їх за ТПКВК МБ 0226030 « Організація
благоустрою населених пунктів» для придбання кам`яного знаку, при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету.
9. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому кошторисні
призначення для Яремчанської міської центральної лікарні в сумі 60 000
(Шістдесят тисяч) гривень за ТПКВК МБ 3722142 «Програми і
централізовані заходи боротьби з туберкульозом», спрямувавши їх
Яремчанському ЦПМСД за ТПКВК МБ 3732142 «Програми і
централізовані заходи боротьби з туберкульозом» на проведення
туберкуліно - діагностики серед організованого дитячого населення.
10. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету по ККД
41052000 «Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 2 444.66
(Дві тисячі чотириста сорок чотири) гривні 66 копійок, спрямувавши їх
міськвиконкому за ТПКВК МБ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань».
11. Визначити Комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико – санітарної допомоги» та Комунальне некомерційне
підприємство « Яремчанська центральна міська лікарня» виконавцями заходів та, відповідно, одержувачами коштів наступних міських програм:
- Програма протидії захворюванню на туберкульоз в Яремчанському
регіоні на 2017-2020 роки;
- Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів в Яремчанському регіоні на 2017- 2020 роки.
12.Доповнити підпункт 9.14 п.9 рішення міської ради від
30.05.2019 року №465-30/2019 « Про внесення змін до міського бюджету
на 2019 рік та перерозподіл коштів» абзацом другим:
« При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до
спеціального фонду фонду міського бюджету на суму 175 300( Сто
сімдесят п`ять тисяч триста) гривень».
13. Відмінити підпункти. 3.1 та п.3.2 пункту 3 додатку № 1 до
рішення міської ради від 03.05.2019 року № 456-29/2019 « Про внесення
змін до міського бюджету м. Яремче на 2019 рік та перерозподіл коштів»
на сму 65 000( шістдесят п`ять тисяч) гривень та відмінити передачу
коштів із загального до спеціального фонду міського бюджету на суму
14 000( Чотирнадцять тисяч) гривень.
14. Доповнити п.3 додатку № 1 до рішення міської ради від
03.05.2019 року № 456-29/2019 « Про внесення змін до міського бюджету
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м. Яремче на 2019 рік та перерозподіл коштів» наступними підпунктами
на суму 65 000( Шістдесят п`ять тисяч) гривень, з яких:
3.1.«Придбання
матеріалів
для
поточного
ремонту
системи
електропостачання в дитячій бібліотеці м. Яремче, вул. Хоткевича,6 –
6 587 ( шість тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень»;
3.2.«Придбання керамічних електричних обігрівачів для дитячої бібліотеки
в м. Яремче, вул. Хоткевича,6 – 13857 ( Тринадцять тисяч вісімсот
п`ятдесят сім) гривень».
3.3. На оплату праці з нарахуваннями за поточний ремонт системи
електропостачання в дитячій бібліотеці м. Яремче, вул. Хоткевича,6 – 4556
(Чотири тисячі п`ятсот п`ятдесят шість) гривень за ТПКВК МБ 1014030
«Забезпечення діяльності бібліотек);
3.4. Придбання та встановлення пам`ятного знаку державному діячеві
Славі Стецько - народному депутату трьох скликань, Провідниці
Організації Українських Націоналістів– 40 000( Сорок тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтв» на
виконання заходів цільової програми « Культура Яремчанщини на 2017 – 2022 роки»,
при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціального
фонду міського бюджету.
15. Затвердити розпорядження міського голови від 22.07.2019 №154-р « Про
врахування субвеннції».
16. 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

