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

РІШЕННЯ
від 28.02. 2019 року

м.Яремче

№ 442-28/2019

Про спрямування вільного
залишку коштів загального фонду
міського бюджету та внесення
змін до міського бюджету
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи п.16 рішення міської
ради від 20.12.2018 року № 402-26/2018, рішень обласної ради від 15.02.2019
року № 1054-27/2019 «Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного
бюджету на 2019 рік» та № 1056-27/2019 « Про фінансування
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2019 році»,
розглянувши запити окремих відділів та управлінь міськвиконкому, міська
рада вирішила:
1. Спрямувати частину вільного залишку загального фонду міського
бюджету станом на 01.01.2018 року в сумі 158 000(Сто п’ятдесят вісім тисяч)
гривень, з яких:
- 60 000 ( шістдесят тисяч) гривень управлінню праці та соціального захис-ту
населення за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального за-хисту і
соціального забезпечення» на виконання заходів Програми під-тримки сімей
загиблих( постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учас-ників бойових дій, осіб,
які перебувають чи перебували у складі доброво-льчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, сувернітету та та які брали участь у АТО
в східних областях України;
- 20 000( двадцять тисяч) гривень міськвиконкому за ТПКВК МБ 0217130
«Здійснення заходів із землеустрою» на виконання заходів міської програми
земельної реформи Яремчанської міської ради на 2011 – 2020 роки для
проведення проектних, містобудівних робіт, планово – картографічних зйомок
та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельних ділянок, прицьому здійснити передачу із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.

- 50 000( п’ятдесят тисяч) гривень міськвиконкому для міського комунального
підприємства за ТПКВК МБ 0226020 «Забезпечення функціонування
підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують, надають
житлово – комунальні послуги» на придбання матеріалів для зовнішнього
освітлення міста;
- 28 000( двадцять вісім тисяч) гривень міськвиконкому для КП « Благоустрій» за ТПКВК МБ 0246014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів» на поточний ремонт сміттєвоза.
2. Спрямувати частину вільних залишків фонду розвитку, що склалися
станом на 01.01.2019 року в сумі 611 080 (шістсот одинадцять тисяч вісімдесят)
гривень міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК
МБ 0227310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства» на
реконструкцію мережі дощової каналізації поверхневого стоку по вул. С.
Бандери в м. Яремче.
3. Виключити абзац 3 п.2 рішення міської ради від 24.01.2018 року №
431-27/2019 « Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду
міського бюджету та внесення змін до міського бюджету»
4. В абзаці 1 п.2 рішення міської ради від 24.01.2018 року № 431-27/2019
« Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського
бюджету та внесення змін до міського бюджету» цифри і слова «1 118 180 (
один мільйон сто вісімнадцять тисяч сто вісімдесят) гривень» замінити на «
507 100( п'ятсот сім тисяч сто) гривень».
5. Викласти в новій редакції п.6.1 рішення міської ради від 26.10.2017
року № 272-17/2017 «Про розгляд земельних питань»:
«Міськвиконкому та фінансовому управлінню міськвиконкому при формуванні
бюджету на наступні роки врахувати необхідність виділення коштів на
будівництво комунікацій на масивах забудови земельних ділянок для учасників
АТО по вулицях Ковпака та Шухевича в м. Яремче в сумі, необхідній для
виконання таких робіт».
6. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського бюджету
субвенцію із обласного бюджету в сумі 1 300 000( один мільйон триста тисяч)
гривень по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету», спрямувавши
їх:
6.1. Фінансовому управлінню міськвиконкому:
а) за ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 900 000( дев’ятсот тисяч) гривень, з яких:
- Татарівському сільському бюджету – 400 000( чотириста тисяч) гривень на
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Татарів
Яремчанської міської ради Івано – Франківської області;
- Яблуницькому сільському бюджету – 500 000( п'ятсот тисяч) гривень на
капітальний ремонт тротуару вул. Героїв Майдану в с. Яблуниця Яремчанської
міської ради Івано – Франківської області;
б) за ТПКВК МБ 3722010 « Багатопрофільна стаціонарна медич-на
допомога населенню» - 105 000( Сто п'ять тисяч) гривень на капітальний
ремонт коридору головного корпусу Яремчанської ЦМЛ в м. Яремче Івано –
Франківської області.
6.2. Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами» -

295 000( двісті дев’яносто п’ять тисяч) гривень на капітальний ремонт (заміна
вікон на енергозберігаючі) в Яремчанській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, м. Яремче
Івано – Франківської області.
7. Врахувати в спеціальному фонді міського бюджету субвенцію із
обласного бюджету по ККД 41053600 «Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення природоохоронних заходів в сумі 2 955 940 ( два мільйони
дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок) гривень, спрямувавши їх:
7.1. Фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719740
«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних захо-дів» в
сумі 2 355 940 ( два мільйони триста п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок)
гривень , з яких :
- Яблуницькому сільському бюджету – 1 100 000( один мільйон сто
тисяч) гривень на нове будівництво протизсувних, протиобвальних споруд,
направлених на запобігання розвитку геологічних процесів, усуненню або
зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території та об’єкти
урочища « Біля школи» по вул. Героїв Майдану в с. Яблуниця Яремчанської
міської ради Івано – Франківської області( в т.ч. виготов-лення проектно –
кошторисної документації);
- Ворохтянському селищному бюджету – 500 000( п’ятсот тисяч) гри-вень
на нове будівництво каналізаційних мереж по вулицях М. Грушев-ського та Д.
Галицького в селищі Ворохта Яремчанської міської ради Івано – Франківської
області ( в т.ч. виготовлення проектно – кошторисної документації);
- Микуличинському сільському бюджету – 755 940( сімсот п’ятдесят
п’ять тисяч дев’ятсот сорок) гривень на нове будівництво протизсувних,
протиобвальних споруд, направлених на запобігання розвитку геологічних
процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу
на уч. Горби в с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано – Франківської
області ( в т.ч. виготовлення проектно – кошторисної документації).
7.2. Місьвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0228340 « Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» - 600 000 (
шістсот тисяч) гривень на нове будівництво протизсувних, протиобвальних
споруд, направлених на запобігання розвитку геологічних процесів, усуненню
або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вулицях
Прикарпатська, Підділ, Кармелюка,Чорновола, та Стефаника в м. Яремче Івано
– Франківської області( в т.ч. виготовлення проектно – кошторисної
документації).
8. Із коштів передбачених 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» спрямувати 127 000 (сто двадцять сім
тисяч) гривень для надання матеріальної допомоги, з яких :
- 30 000( тридцять тисяч) гривень жительці с. Микуличин, уч. Фальчі, Кацуляк
Євдокії Іванівні, на ліквідацію наслідків пожежі житлового будинку, який був
знищений пожежею 05.05.2018 року;
- 50 000( п’ятдесят тисяч) гривень жительці м. Яремче, по вул. Мічуріна, 48,
Железняк Тетяні Миколаївні (на лікування дочки - Железняк Христини
Генадіївни);

- 22 000( двадцять дві тисячі) гривень жителю м. Яремче, Свободи,319, Гайдай
Олександру Івановичу;
- 10 000 ( десять тисяч) гривень Васильків Наталії Василівні, жительці с.
Татарів, вул. Р.Шухевича (Ворохтянська), як дружині померлого учасника
бойових дій в зоні АТО Васильківа Петра Володимировича;
- 15 000 ( п’ятнадцять тисяч) Микитюку Роману Івановичу, м. Яремче вул.
Гірська, 43 на відновлення пошкодженої пожежею літньої кухні.
9.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприєм-ства
видатки в сумі 543 800 (П’тсот сорок три тисячі вісмсот) гривень за ТПКВК
МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури», спрямувавши їх головним розпорядникам коштів на видатки,
передбачені в додатку 1 до рішення.
10. В дохідній частині міського бюджету викласти в новій редакції назву
ККД 19010100, а саме: назву «Надходження від викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення»
замінити на « Екологічний податок , який справляється за викиди в атмосферне
повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення ( за
винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)».
11. Затвердити розпорядження міського голови, прийняте в міжсесійний
період, від 06.02.2019 року № 31-р «Про перерозподіл субвенцій».
12. 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

Додаток1
До рішення міської ради
від 28.02.2019 №442- 28/2019

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

ТП
КВК

Назва бюджетної
програми

Назва місцевої
програми

Назва об'єкта, предмета придбання

Фінансове управління

1

1.1

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.2

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.3

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.4

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.5

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

1.6

371

9770

Інші субвенції з місцевого
бюджету

Сума

268 000

На поточний ремонт дороги та
влаштування водовідведення по вул.
Підстрім на уч. Полумистий в с.
Микуличин
На придбання матеріалів для
поточного ремонту дорожнього
покриття по вул. Новоселів в с.
Микуличин
На придбання матеріалів для
облаштування території біля
символічної могили по вул. Д
Галицького в смт. Ворохта).
Придбання матеріалів для влаштування
огорожі біля контейнерів для ТВП в с.
Микуличин
Дольова участь у новому будівництві
вуличного освітлення по вул.
Грушевського в с. Микуличин
Придбання матеріалів для поточного
ремонту доріг в с. Вороненко
Яблуницької сільської ради

53 900

34 100

60 000

5 000

65 000

50 000

Примітка

2
2.1

061

1020

2.2

061

1020

3

Управління освіти
міськвиконкому
Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами
Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами
Відділ культури

3.1

101

4082

Інші заходи вгалузі
культури і мистецтва

3.2

101

4082

Інші заходи вгалузі
культури і мистецтва

3.3

101

4082

Інші заходи вгалузі
культури і мистецтва

4

4.1

081

3242

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

41 800
Придбання предметів, матеріалів та
обладнання для початкової школи в с.
Татарів ( Нова школа)
Придбання дидактичних матеріалів для
Вороненківської ЗОШ І ступеня

36 800

5 000

35 000

Регіональна
цільова програма
« Духовне життя»
Регіональна
цільова програма
« Духовне життя»
Регіональна
цільова програма
« Духовне життя»

Дольова участь у придбанні матеріалів
( бруківки ) Івана Хрестителя в м.
Яремче
Дольова участь у придбанні матеріалів
( бруківки ) Івана Хрестителя в м.
Яремче
Дольова участь у придбанні матеріалів
для церкви Івана Милостивого в
мікрорайоні Ямна

20 000

10 000

5 000

29 000
Міська комплексна Надання допомоги Петращуку Дмитру
програма соціаль- Васильовичу, жителю м. Яремче
ного захисту насе- Свободи 278 /4
лення на2017-2019
роки за напрямком
використання
«Інші видатки»

10 000

4.2

081

3242

Інші заходи в сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення

Інші заходи в сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення

4.3

081

3242

5
5.1

022

7461

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

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

Міська комплексна
програма соціаль- Надання матеріальної допомоги:
ного захисту насе- Сівкович Володимиру Володимиролення на2017-2019 вичу, м. Яремче, вул. Ковпака, 39а;
роки за напрямком
- Сівкович Марії Михайлівні, м.
використання
Яремче,вул.Ковпака 39а,
«Інші видатки»
- Сівкович Орисі Юріївні, м. Яремче
вул. Ковпака, 39б.
- Брустурняк Марії Іванівні, м.
Яремче, вул. Пушкіна,37
Міська комплексна Роїв Діані Михайлівні м. Яремче, по
програма соціаль- вул.Прикарпатська,14(на лікування
ного захисту насе- сина Роїв Володимира Андрійовича);
лення на2017-2019
роки за напрямком
використання
«Інші видатки»
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

Поточний ремонт дорожнього
покриття по вул. Мічуріна

Укріплення берега р. Прут біля
підвісної кладки по вул. Свободи в м.
Яремче

Оплата послуг роботи екскаватора по
вул. Партизанська

2 000
2 000
2 000
3 000
10 000

170 000
20 000

15 000

23 000

місцевого бюджету

5.4

022

7461

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

5.5

022

6020

5.6

022

8230

5.7

021

5011

Забезпечення функціонування підприємств, установ,
організацій, що виробляють, виконують, надають
житлово – комунальні
послуги
Інші заходи громадського
порядку та безпеки
Проведення навчально –
тренувальних зборів і
змагань з олімпійських
видів спорту

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

Міська цільова
соціальна
програма розвитку
фізичної культури
і спорту на 20172022

На придбання лотків та матеріалів для
влаштування водовідведення по вул.
Ковпака( біля кладовища);

7 000

Придбання матеріалів для влаштування
вуличного освітлення по вул. Підділ в
м. Яремче

45 000

Придбання камер відеоспостереження

10 000

Придбання спортивного інвентаря

50 000

Всього
Секретар міської ради

543 800
Володимир Губарчук

