УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 25.07. 2018 року

м.Яремче

№ 155-р

Про внесення змін до
міського бюджету на 2018 рік
Керуючись ст. 78 Бюджетного Кодексу України, п. 24 Закону
України « Про Державний бюджет України на 2018 рік», п.15 рішення
міської ради від 21.12.2017 року № 293-19/2017 «Про міський бюджет на
2018 рік», рішення обласної ради від 22.06.2018 року № 859-22/2018 «Про
внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», рішення Поляницької
сільської ради від 17.07.2018 року № 262-25/2018 «Про уточнення
сільського бюджету, спрямування залишків коштів та внесення змін в
рішення сесії», розпорядження селищного голови від 23.07.2018 року №
23-р «Про виділення коштів», протокол постійної комісії міської ради з
питань економіки, фінансів та бюджету від 23.07.2018 року :
1. Внести зміни до кошторисних призначень головних розпорядників
коштів:
1.1. Кошторисні призначення за рахунок вільних залишків спеціального
фонду міського бюджету в сумі 55 000 (П’ятдесят п’ять тисяч) гривень,
передбачені управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами» на «виготовлення проектно - кошторисної документації
капітального ремонту перекриття даху Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ст.»
спрямувати на «виготовлення проектно - кошторисної документації
капітального ремонту фасаду Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ст.»;
1.2. Кошторисні призначення в сумі 20 000 (Двадцять тисяч) гривень
міськвиконкому для ВУВКГ за ТПКВК МБ 0236013 «Забезпечення
діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» передбачені на
«придбання матеріалів для влаштування водовідведення та каналізації по
вул.. Шептицького в м. Яремче» спрямувати на « оплату енергоносіїв та
заробітної плати»;
1.3. Кошторисні призначення в сумі 90 000 (Дев’яносто тисяч) гривень
передбачені фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ
3719770 « Інші субвенції з місцевого бюджету» на « поточний ремонт
доріг по вул. Новоселів, Кулика, Д. Галицького в с. Микуличин»

спрямувати на « дольову участь у капітальному ремонті дорожнього
покриття по вул. Л. Українки в с. Микуличин».
1.4. Кошторисні призначення в сумі 60 000( Шістдесят тисяч) гривень,
передбачені міськвиконкому для міського комунального підприємства за
ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на
«придбання матеріалів та оплату послуг екскаватора на поточний ремонт
моста №1 по вул. Партизанська та по вул. І. Франка в м. Яремче»,
спрямувати на:
- оплату послуг роботи екскаватора по вул. Партизанській - 35 000( Тридцять п’ять тисяч) гривень;
- придбання матеріалів для поточного ремонту моста №1 по вул.
Партизанська 20 000( Двадцять тисяч) гривень;
- придбання матеріалів для поточного ремонту дорожнього покриття по
вул. Івана Франка – 5 000( П’ять тисяч) гривень.
1.5. Кошторисні призначення в сумі 65 680( Шістдесят п’ять тисяч шістсот
вісімдесят) гривень, передбачені фінансовому управлінню за ТПКВК МБ
3722010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» для
Яремчанської центральної міської лікарні за рахунок передачі із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського
бюджету залишків коштів медичної субвенції, що склалися станом на
01.01.2018 року, на придбання предметів довготермінового використання
спрямувати на виготовлення проектно – кошторисної документації
« Реконструкція центральної міської лікарні в м. Яремче, вул.. Довбуша,5
Івано – Франківської області» .
1.6. Кошторисні призначення в сумі 12 200 ( Дванадцять тисяч двісті)
гривень, передбачені відділу культури по спеціальному фонду міського
бюджету за ТПКВК МБ 1014060 « Забезпечення діяльності палаців і
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
по КЕКВ 2111 – 10 000( Десять тисяч) гривень та КЕКВ 2 200 ( Дві тисячі
двісті) гривень, спрямувати по КЕКВ 3110 на придбання обладнання і
предметів довготермінового користування.
1.7.Кошторисні призначення в сумі 10 000( Десять тисяч) гривень,
передбачені міськвиконкому для міського комунального підприємства за
ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
передбачені на «поточний ремонт дороги по вул.. Стефаника в м.
Яремче», спрямувати на «придбання матеріалів для поточного ремонту
дорожнього покриття по вул.. Стефаника в м. Яремче.
1.8.Кошторисні призначення в сумі 20 000 (Двадцять тисяч) гривень,
передбачені 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 по вул. Кам’янка, Виксюка», спрямувати на «поточний ремонт
дорожнього покриття по вул. Кам’янка, Виксюка» за ТПКВК МБ 0227461

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
1.9. Зменшити кошторисні призначення в сумі 15 000( П’ятнадцять
тисяч) гривень, передбачені міськвиконкому для міського комунального
підприємства за ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету» на влаштування берегоукріплення та поточний
ремонт дороги по вул. Прикарпатська в м. Яремче, спрямувавши їх на
придбання матеріалів для укріплення мостів по вул.. Прикарпатській та
вул.. Кармелюка.
2. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства видатки в сумі 310 795 (Триста десять тисяч сімсот дев’яносто
п’ять) гривень за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток
транспортної інфраструктури», спрямувавши їх, зокрема:
- 20 000 ( Двадцять тисяч) гривень фінансовому управлінню за ТПКВК
МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» як субвенцію для
бюджету смт. Ворохта на благоустрій (для облаштування бруківкою
території біля символічної могили по вул. Д Галицького в смт. Ворохта);
- 100 000 (Сто тисяч) гривень управлінню освіти за ТПКВК МБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами» на придбання предметів, матеріалів та обладнання для 1
класу за новими стандартами “Нова українська школа” для Татарівської
ЗОШ І-ІІ ступеня;
- 50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень фінансовому управлінню для міської
центральної лікарні за ТПКВК МБ 3722010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на придбання предметів та матеріалів
для міської центральної лікарні;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень управлінню освіти за ТПКВК МБ 0610160
«Керівництво і управління в галузі "Освіта" міста» на придбання
комп’ютерної техніки, при цьому здійснити передачу коштів із загального
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету;
- 40 000(Сорок тисяч) 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
ремонту вуличного освітлення по вул.. Мічуріна;
- 85 000(Вісімдесят п’ять тисяч) гривень міськвиконкому для міського
комунального підприємства за ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету», з яких:
на поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Мічуріна - 40 000
(Сорок тисяч) гривень;
на поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кам’янка,
Виксюка – 35 000(Тридцять п’ять тисяч) гривень;
на оплату послуг роботи бульдозера по вул. Мічуріна,Свободи10 000(Десять тисяч) гривень;

- 5 795( П'ять тисяч сімсот дев'яносто п'ять) гривень міськвиконкому для
міського комунального підприємства на реконструкцію мережі дощової
каналізації поверхневого стоку по вул. С. Бандери в м. Яремче за ТПКВК
МБ 0227310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства», при цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету.
3.Спрямувати залишки коштів медичної субвенції станом на
01.01.2018 року в сумі 25 200 (Двадцять п’ять тисяч двісті) гривень
фінансовому управлінню для міської центральної лікарні за ТПКВК МБ
3722010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», з
яких:
- 11 600 (Одинадцять тисяч шістсот) гривень на придбання м’якого
інвентаря;
- 13 600 (Тринадцять тисяч шістсот) гривень на придбання комп’ютерної
техніки, при цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
4. Врахувати в загальному фонді міському бюджеті субвенцію з
обласного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що склався
станом на 01.01.2018 року, в сумі 41 000 (Сорок одна тисяча) гривень по
ККД 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного
періоду».
Спрямувати вказану субвенцію управлінню освіти міськвиконкому за
ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» за цільовим призначенням - на
зміцнення матеріально – технічної бази Микуличинської загальноосвітньої школи (придбання спортивного обладнання та інвентарю ), при цьому
здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету на суму 36 000( Тридцять шість
тисяч) гривень .
5. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету по ККД 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі
197 910 (Сто дев`яносто сім тисяч дев`ятсот десять) гривень, спрямувавши
її управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611161
«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на придбання
обладнання для комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр»
Яремчанської міської ради, при цьому здійснити передачу із загально го
фондудо бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
6. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції», в сумі 430 000 (Чотириста тридцять тисяч) гривень, спрямувавши її
управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …»,
з яких:
- 200 000( Двісті тисяч) гривень на футбольне поле із штучним покриттям
в загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня вул.Шкільна,2 с.Микуличин
Яремчанської міської ради( реконструкція);
- 230 000( Двісті тридцять тисяч) гривень на придбання покриття на
спортивний майданчик загальноосвітньої школи в с.Яблуниця Яремчанської міської ради.
7.У зв`язку із реформуванням системи охорони здоров’я та
створенням Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико – санітарної допомоги», перерозподілити фінансовому
управлінню міськвиконкому кошторисні призначення, передбачені для
Яремчанської центральної міської лікарні, за окремими бюджетними
програмами, а саме:
7.1 Зменшити видатки для Яремчанської центральної міської лікарні на
453 910.14 ( Чотириста п’ятдесят три тисячі дев`ятсот десять гривень 14
коп), з яких:
- 175 000 ( Сто сімдесят п`ять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 3722010
« Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 9493.41 (Дев`ять тисяч чотириста дев`яносто три гривні 41 коп) за
ТПКВК МБ 3722112 «Первинна медична допомога населенню, що
надається фельшерсько- акушерськими пунктами»;
- 110 900 ( Сто десять тисяч дев`ятсот ) гривень за ТПКВК МБ 3722113
«Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно –
поліклінічними закладами ( відділеннями)»;
- 158 516.73 ( Сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот шістнадцять гривень 73
коп) по ТПКВК МБ 3722146 « Відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань».
7.2. Збільшити видатки для Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» на суму 453 910.14
( Чотириста п’ятдесят три тисячі дев’ятсот десять гривень 14 коп), з яких:
- 295 393.41 ( Двісті дев`яносто п’ять тисяч триста дев`яносто три гривні
42 коп) за ТПКВК МБ 3742111 «Первинна медична допомога населенню,
що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги», а саме.:
9493 гривень 41коп на оплату 50% надбавки до посадового окладу за
складність і напруженість у роботі завідуючому Поляницьким ФАПом,
44 000 гривень на утримання медичного працівника Татарівської
амбулаторії,
12 000 гривень на придбання ноутбука та багатофункціонального
принтера для Татарівської амбулаторії,
54 900 (П`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот) гривень на оплату енергоносіїв
для Микуличинської амбулаторії;
150 000 (Сто п`ятдесят тисяч) гривень на відшкодування рецептів по
наркотиках онкохворим,
23 500(Двадцять три тисяч п’ятсот) гривень на відшкодування пільгових
медикаментів;

1 500 (одна тисяча п’ятсот) гривень на оплату послуг з експертної оцінки
орендованого майна (окремих приміщень поліклініки);
- 158 516.73 ( Сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот шістнадцять гривень 73
коп) по ТПКВК МБ 3722146 «Відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань».
8. Внести зміни в розпорядження міського голови від 27.06.2018
року № 133-р «Про врахування субвенцій та перерозподіл коштів», а саме
пункт 1 викласти в новій редакції:
« Врахувати в дохідній частині спеціального фонду міського бюджету
субвенцію з обласного бюджету в сумі 50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень
за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету», спрямувавши її
фінансовому управлінню як субвенцію для бюджету с. Яблуниця за
ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» як дольову
участь у капітальному ремонті церковного будинку УГКЦ Успення
Пресвятої Діви Марії в с. Яблуниця Яремчанської міської ради».
9. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію, виділену із Поляницького сільського бюджету в сумі 50 000 (
П`ятдесят тисяч) 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», з яких 25 000( Двадцять п`ять
тисяч) гривень на оплату електроенергії та 25 000( Двадцять п`ять тисяч)
гривень для придбання предметів, матеріалів та інвентарю.
10.Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому бюджетні
призначення на суму 20 000( Двадцять 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 жителю м. Яремче, вул.І.Франка 74/2,
Зазульчаку Івану Вавильовичу на ліквідацію наслідків стихії, яка мала
місце 29-30 червня 2018 року.
11.Внести зміни в розпорядження міського голови від 27.06.2018
року № 133-р, виклавши п. 2 в новій редакції :
«Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію з обласного бюджету в сумі 300 000 ( Триста тисяч) гривень за
ККД 41053900 «Інші субвенції», спрямувавши її відділу культури
міськвиконкому за ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і
мистецтва» на проведення ювілейного XXV Міжнародного гуцульського
фестивалю в м. Яремче, при цьому здійснити передачу із загального
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на
суму 40 000 ( Сорок тисяч) гривень.
12. Внести зміни в розпорядження міського голови від 25.04.2018
року, виклавши абзац 2 п. 2.1 в наступній редакції:

« - 104 000( Сто чотири тисячі) гривень на поточний ремонт під`їздної
дороги до школи мистецтв із влаштуванням стоянки автотранспорту».
13. Міськвиконкому здійснити передачу коштів в сумі 9100 (Дев’ять
тисяч сто) гривень із загального фонду ( КЕКВ 2210) до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету( КЕКВ 3110) за ТПКВК МБ
0210150 КФК 1050 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та
матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті( у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад » на придбання багатофункціонального пристрою.
14. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за підсумками І півріччя 2018 року, збільшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 40 000 ( Сорок
тисяч) гривень по ККД 22012500 «Плата за надання інших
адміністративних послуг»;
Спрямувати кошти від перевиконання дохідної частини загального
фонду в сумі 40 000( Сорок тисяч) гривень міськвиконкому за ТПКВК
МБ 0258410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» для регіонального часопису « Яремчанський вісник».
15. У зв`язку із створенням Комунального некомерційного
підприємства «Ворохтянська амбулаторія загальної практики сімейної
медицини», перерозподілити фінансовому управлінню міськвиконкому
кошторисні призначення, передбачені для Ворохтянської міської лікарні,
за окремими бюджетними програмами, а саме:
15.1 Зменшити кошторисні призначення для Ворохтянської міської лікарні
на 38 678.64( Тридцять вісім тисяч шістсот сімдесят вісім гривень 64 коп)
з яких:
- 500 (П’ятсот) гривень за ТПКВК МБ 3732010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за рахунок медичної субвенції;
- 4 500( Чотири тисячі п’ятсот) гривень за ТПКВК МБ 3732113
«Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно –
поліклінічними закладами( відділеннями)»;
- 33 678.64 ( Тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім гривень 64 коп)
за ТПКВК МБ 3732146 « Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань».
15.2 Зменшити на 161 100( Сто шістдесят одна тисяча сто) гривень доходи міського бюджету на суму субвенції з Ворохтянського селищного бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету», та
відповідно зменшити кошторисні призначення на утримання
Ворохтянської міської лікарні(оплату енергоносіїв) по ТПКВК МБ
3732010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
15.3 Збільшити видатки фінансовому управлінню міськвиконкому для
Ворохтянської селищної ради в сумі 38 678.64( Тридцять вісім тисяч
шістсот сімдесят вісім гривень 64 коп), з яких:
- 33 678.64 ( Тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім гривень 64 коп)
за ТПКВК МБ 3719450 «Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» для

Комунального некомерційного підприємства «Ворохтянська амбулаторія
загальної практики сімейної медицини».
- 4 500(Чотири тисячі п’ятсот) гривень за ТПКВК МБ 3719410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» для Комунального
некомерційного підприємства «Ворохтянська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини» на первинну медичну допомогу населенню.
- 500 (П’ятсот) гривень медичної субвенції Яремчанській центральній
міській лікарні за ТПКВК МБ 3722010 «Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню»;
16. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії міської ради.
17. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник
міського голови

Тарас Клим’юк

