УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Сьома сесія

РІШЕННЯ
Від 12.05.2016 року

м.Яремче

№ 118-7/2016

Про виділення коштів
Керуючись ст.78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні, рішенням міської ради від 15.01.2016
року № 54-3/2016 «Про внесення змін до рішення міської ради від
24.12.2015№18-2/2015 року» « Про міський бюджет на 2016 рік»»,
міська рада вирішила:
1. Виділити кошти в сумі 2 100 000 (два мільйони сто тисяч) гривень
фінансовому управлінню як субвенцію обласному бюджету на дольову участь у
поточному ремонті дороги державного значення Н-09 Мукачеве – Львів км
209 + 020 – км 218+400.
2. Внести зміни в розпис видатків загального та спеціального фондів
міського бюджету, а саме:
2.1.Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду міського
бюджету міськвиконкому на суму 1 468 100 (один мільйон чотириста шістдесят
вісім тисяч сто) гривень , зокрема:
- 1 080 000 ( один мільйон вісімдесят тисяч) гривень по КФКВ 170703 на
поточний ремонт доріг місцевого значення;
- 50 000 (п’ятдесят тисяч ) гривень по КФКВ 100203 для придбання матеріалу
для підсипки доріг комунальної власності в м. Яремче;
- 338 100 (триста тридцять вісім тисяч сто) гривень по КФКВ 250404 для
КП «Благоустрій» для придбання контейнерів для автомобіля із заднім
завантаженням.
2.2. Зменшити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до
бюджету розвитку спеціального фонду на суму 880 000 (вісімсот вісімдесят
тисяч) гривень. При цьому внести зміни до додатку 1 рішення міської ради від
14.04.2016 року №99-6/2016 «Про внесення змін до рішення міської ради від
17.03.2016 року №89-6/2016 «Про виконання основних показників розвитку
Яремчанщини у 2015 році та Програму соціально-економічного і культурного
розвитку міста Яремче на 2016 рік», виклавши додаток № 1 до Програми
«Видатки фонду розвитку міського бюджету на 2016 рік» в новій редакції
(додається).
2.3. Спрямувати кошти в сумі 48 100 (сорок вісім тисяч сто) гривень
управлінню освіти міськвиконкому для придбання багатофункціонального

пристрою. При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
2.4. Спрямувати кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень
міськвиконкому для міського комунального підприємства на капітальний
ремонт дороги по вул. Петраша. При цьому здійснити передачу коштів із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
3.
Спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду
міського бюджету станом на 01.01.2016 року в сумі 128 000 (сто двадцять вісім
тисяч) гривень міськвиконкому, з яких:
- 100 000 (сто тисяч) гривень для міського комунального підприємства для
придбання матеріалів та бруківки;
- 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень для виконання державної будівельної
експертизи по роботах з корегування проектно- кошторисної документації
проекту «Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж
продуктивністю 4000 м3/добу в м. Яремче, Івано-Франківської області». При
цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету.
4. Здійснити передачу коштів освітньої субвенції із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету в сумі 11 830
(одинадцять тисяч вісімсот тридцять ) гривень для виготовлення проектнокошторисної документації на капітальний ремонт спортзалу, на благоустрій
території та капітальний ремонт роздягалень та санвузлів.
5. При внесенні змін до міського бюджету за підсумками його виконання
за І півріччя 2016 року врахувати спрямування коштів на видатки, які були
передбачені рішеннями міської ради від 14.04.2016 року №100- 6/2016 «Про
спрямування вільного залишку коштів освітньої субвенції , загального фонду,
перерозподіл коштів та врахування субвенцій», від 14.04.2016 року № 996/2016 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.03.2016 року «Про
виконання основних показників розвитку Яремчанщини у 2015 році та
Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Яремче на 2016
рік»».
6. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) внести в розпис
міського бюджету відповідні зміни, які випливають з даного рішення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим`юка та постійну комісію міської ради
з питань економіки, фінансів , бюджету, туризму та інвестицій( А.Андрухович).

Міський голова

Василь Онутчак

Затверджено рішенням міської ради
від 12.05.2016 року № 118-7/2016
Додаток №1

ВИДАТКИ ФОНДУ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2016 РІК
№
п/п

Назва заходу

І. Міськвиконком(розпорядник коштів Міське комунальне
підприємство)
Всього,в т.ч.:
1. Капітальний ремонт даху житлового будинку № 1 по
вул.Грушевського в м. Яремче
Капітальний ремонт даху житлового будинку № 3 по
вул.Курортна в м. Яремче
2. Капітальний ремонт мосту по вул.Партизанській
3. На проектні та вишукувальні роботи «Нове будівництво
ділянки мережі поверхневого водовідведення відкритого
типу по вул.С.Бандери в м.Яремче Івано-Франківської
області»
II. Міськвиконком (розпорядник коштів КП«Благоустрій»)
Всього, в т.ч.:
1. Придбання кабіни для автомобіля
III. Міськвиконком,
Всього,в т.ч.:

1.

2.

3.

Корегування проектно-кошторисної документації, а саме
розділу ТХ та кошторису по проекту «Будівництво очисних
споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000
мЗ/добу в м.Яремче, Івано-Франківської області»
Виконання державної будівельної експертизи по роботах з
корегуванню проектно-кошторисної документації проекту
«Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж
продуктивністю 4000 мЗ/добу в м.Яремче, ІваноФранківської області»
Придбання комп’ютерної техніки для відділу державної
реєстрації ( КФК 010116)

Міськвиконком, всього:
VІ .Відділ культури

1.
2.

Облаштування системи водопостачання та водовідведення
приміщення
по
вул.Свободи,
259
(Яремчанській
центральній міській бібліотеці та Яремчанській ДШМ)
Придбання мультимедійних технічних засобів для
Яремчанської ДШМ
V .Фінансове управління міськвиконкому,
всього, в т.ч. :

Із залишків на
01.01.16

Із
надходжень у
2016р.

Всього,
тис.грн
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100,0

40,0

-

40,0

-

196,4
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-
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80,0

144,0

224,0

-

78,0
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-

66,0

66,0

80,0

-

80,0

120,0

690,4

810,4

11,0

13,2

24,2

-

13,2

13,2

11,0

-

11,0

1000,0

2164,7 3164,7

1.

2.

На реконструкцію з добудовою Яремчанської
ЗОШ № 1 I-III ст. (субвенція обласному бюджету)
Співфінансування проекту
Татарівській сільській раді

водозабір «Ілемський» по

РАЗОМ по розділах:

Секретар міської ради

1000,0

2144,7

3144,7

-

20,0

20,0

1131,0 2868,3 3999,3

Володимир Губарчук

