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

РІШЕННЯ
Від 30.11.2017 року

м.Яремче

№ 278-18/2017

Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
Керуючись ст.78 Бюджетного Кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13 рішення міської ради від
22.12.2017 року № 171-10/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», враховуючи
розпорядження облдержадміністрації від 28.11.2017 року № 715, протокол
засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та
податків від 17.11.2017 № 54, відношення управлінь та відділів виконавчого
комітету міської ради:
міська рада вирішила:
1. Внести зміни в рішення міської ради від 04.07.2017 року № 23714/2017«Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл
коштів», а саме:
- п. 1.2. Абзац 1. Зменшити на суму 4 000 (Чотири тисячі) гривень
міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0126650 КФК 0456 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг», як
співфінансування для капітального ремонту дорожнього покриття по вул.
Ковпака. При цьому, відмінити передачу коштів із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
Спрямувати 4 000 (Чотири тисячі) гривень міськвиконкому за ТПКВК
МБ 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального
захисту» на виконання міської цільової Програми соціального захисту і
підтримки дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту
їх житлових прав попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на
2017- 2022 рр. на придбання подарунків до дня Святого Миколая;
- п. 2.5. Абзац 3 викласти в новій редакції: 70 000 ( Сімдесят тисяч) гривень
міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
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0126060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на придбання предметів, матеріалів для
поточного ремонту доріг, по вулицях:
- 55 000 ( П’ятдесят п’ять тисяч) гривень по вул. Гірська;
- 15 000 (Пятнадцять тисяч) гривень по вул. Л. Українки;
Абзац 4 відмінити.
- п. 2.6. Абзац 1 викласти в новій редакції: 5 000 (П’ять тисяч) гривень відділу
культури на виконання регіональної цільової програми «Духовне життя на
2017-2022 рр.» за ТПКВК МБ 2418600 «Інші видатки» як дольова участь у
придбанні обігрівачів для Церкви Ісусове Серце в с. Вороненка;
- п. 2.20. Абзац 2 викласти в новій редакції: 90 000 (Дев’яносто тисяч) гривень
фінансовому управлінню для Яремчанської центральної міської лікарні за
ТПКВК МБ
7522010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню»
на придбання твердого інвентаря та меблів для міської
центральної лікарні;
- п. 2.21. Абзац 1 викласти в новій редакції: 10 000 (Десять тисяч) гривень
відділу культури міськвиконкому за ТПКВК МБ 2414090 «Палаци і будинки
культури, клуби та інші заклади клубного типу» на придбання предметів та
матеріалів;
- п. 2.22. Абзац 1 викласти в новій редакції: 5 000 (П’ять тисяч) гривень відділу
культури міськвиконкому на виконання регіональної цільової програми
«Духовне життя на 2017-2022 рр.» за ТПКВК МБ 2418600 «Інші видатки» як
дольова участь у придбанні обігрівачів для Церкви Ісусове Серце в с.
Вороненка.
2. Внести зміни в рішення міської ради від 26.10.2017 року № 26717/2017 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл
коштів», а саме:
- п. 16. Абзац 11 – п.2.17. Викласти в новій редакції: 70 000 ( Сімдесят тисяч)
гривень міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК
МБ 0126060 «Благоустрій міст, сіл, селищ», з яких:
- 30 000 (Тридцять тисяч) гривень на придбання предметів та матеріалів для
водовідведення та поточного ремонту дороги по вул. Прикарпатській;
- 15 000 (П’ятнадцять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул.
Кармелюка.
- 15 000 (П'ятнадцять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул.
Проектна;
- 10 000 (Десять тисяч) гривень на придбання лотків та матеріалів для
влаштування системи водовідведення до міського кладовища в м-ні Дора;
20 000 (Двадцять тисяч) гривень гривень міськвиконкому для міського
комунального підприємства за КПКВК МБ 0126130 «Забезпечення
функціонування комбінатів комунальних підприємств» на придбання
матеріалів для облаштування вуличного освітлення по вул. Прикарпатській та
Кармелюка;
10 000 (Десять тисяч) гривень управлінню праці та соціального захисту
населення на виконання міської комплексної програми соціального захисту
населення на 2017-2019 рр. (за напрямком інші видатки) за ТПКВК МБ
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1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» для надання
матеріальної допомоги, зокрема:
- 5 000(П’ять тисяч) гривень жителю м. Яремче, вул. Кармелюка,44 Семенюку
І.І.( для відшкодування лікування);
- 5 000(П’ять тисяч) гривень жительці м. Яремче, вул. Яремчука 25а/1
Федорчук Надії (для відшкодування лікування сина).
3. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію з державного бюджету по ККД 41033900 «Освітня субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 1 600 000(Один мільйон
шістсот тисяч) гривень.
Спрямувати вказану субвенцію управлінню освіти за ТПКВК МБ
1011020 КФК 0921 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» для виплати заробітної плати педагогічним
працівникам.
4. Зменшити на 182 530 ( Сто вісімдесят дві тисячі п’ятсот тридцять )
гривень дохідну частину загального фонду міського бюджету по ККД 41031000
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу» та відповідно зменшити призначення
управлінню праці та соціального захисту населення міськвиконкому на
вищевказані виплати.
5. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за підсумками 9-ть місяців 2017 року збільшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 324 200 ( Триста двадцять
чотири тисячі двісті) гривень по ККД 18010500 «Земельний податок з
юридичних осіб».
6. Спрямувати кошти від перевиконання дохідної частини загального
фонду міського бюджету в сумі 324 200 (Триста двадцять чотири тисячі
двісті)гривень , зокрема:
6.1. 256 200 (Двісті п’ятдесят шість тисяч двісті) гривень управлінню
праці та соціального захисту населення міськвиконкому за ТПКВК МБ
1513400 КФК 1090 «Інші видатки на соціальний захист населення», з яких:
– 20 000 (Двадцять тисяч) гривень для надання матеріальної допомоги жительці
с. Микуличин, вул. Д. Галицького, 3а Андрейків Галині Богданівні на
ліквідацію наслідків пожежі житлового будинку, який був знищений пожежею
15.11.2017 року;
- 47 600 (Сорок сім тисяч шістсот) гривень на співфінансування видатків для
придбання житла багатодітній сім’ї Федорчук Надії Іванівні жительки м.
Яремче, вул.Н.Яремчука,25а/1;
- 131 400 (Сто тридцять одна тисяча чотириста) гривень для забезпечення
надання одноразових допомог на лікування та вирішення невідкладних
соціально-побутових питань жителям Яремчанського регіону у встановленому
порядку та надання пільг на ЖКП певним категоріям населення;
- 57 200 (П’ятдесят сім тисяч двісті) гривень для забезпечення надання пільг на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
для людей з вадами зору.
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При цьому внести зміни до міських прогам:
- міської комплексної програми соціального захисту населення Яремчанської
міської ради на 2017-2019 р:
- розділу І пункту 3 цифру « 650 000» замінити на цифру «730 000»;
- розділу І пункту 10 цифру «500 000» замінити на цифру «507 000»;
- програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору 2015-2019рр , а
саме у розділі І пункту І цифру « 83 500» замінити на цифру «140 700».
6.2. 65 000 (Шістдесят п’ять тисяч) гривень міськвиконкому для міського
комунального підприємства, спрямувавши їх за ТПКВК МБ 0126060
«Благоустрій міст, сіл, селищ» на придбання матеріалів для поточного ремонту
дороги по вул. Галицькій в м. Яремче;
6.3. 3 000 (Три тисячі) гривень міськвиконкому для міського комунального
підприємства за ТПКВК МБ 0126060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на
придбання матеріалів для поточного ремонту моста № 2 по вул. Партизанська в
м. Яремче;
7. Перерозподілити управлінню освіти міськвиконкому кошторисні
призначення загального фонду міського бюджету, зокрема:
7.1. За ТПКВК МБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти», а саме:
- зменшити призначення на суму 5 486 (П’ять тисяч чотириста
вісімдесят шість тисяч) гривень по:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 3 463 (Три тисячі чотириста шістдесят три)
гривні;
КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» - 1 104 (Одна тисяча сто
чотири) гривні;
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не
віднесені до заходів розвитку»- 919 (дев’ятсот дев’ятнадцять) гривень;
- збільшити призначення на суму 5 486 (П’ять тисяч чотириста
вісімдесят шість тисяч) гривень по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну
плату».
7.2. За ТПКВК МБ 1011090 «Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», а
саме: зменшити призначення по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму
10 000(Десять тисяч) гривень спрямувавши їх по КЕКВ 2120 «Нарахування на
заробітну плату»;
7.3. Зменшити призначення на суму 5 000 (П’ять тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 1011010 « Дошкільна освіта» КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання
та водовідведення» спрямувавши їх за ТПКВК МБ 1011210 «Утримання
інших закладів освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата».
8. Перерозподілити бюджетні призначення загального фонду міського
бюджету міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК
МБ 0126060 КФК 0620 «Благоустрій міст, сіл, селищ», а саме: зменшити
призначення на суму 100 000 (Сто тисяч) гривень на придбання матеріалів для
поточного ремонту мостових переходів по вул. Героїв Майдану в м. Яремче,
спрямувавши їх на придбання предметів, матеріалів для поточного ремонту
дороги по вул. Гірська.
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9. Зменшити на 82 190 ( Вісімдесят дві тисячі сто дев’яносто ) гривень 99
коп. дохідну частину загального фонду міського бюджету по ККД 41030800
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії , природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот» та відповідно зменшити призначення управлінню праці та
соціального захисту населення міськвиконкому на вищевказані виплати.
10. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
державного бюджету в сумі 3 345 (Три тисячі триста сорок п’ять) гривень
41035400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з собливими освітніми потребами» спрямувавши її
управлінню освіти за ТПКВК МБ 1011020 КФК 0921 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами».
11. Зменшити бюджетні призначення спеціального фонду міського
бюджету фінансовому управлінню в сумі 155 000( Сто п’ятдесят п’ять тисяч)
гривень як субвенцію обласному бюджету за ТПКВК МБ 7518800 КФК 0180
«Інші субвенції» на співфінансування проекту «Капітальний ремонт
інфекційного відділення
в рамках здійснення комплексних заходів з
енергозбереження», при цьому відмінити передачу коштів із загального фонду
до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
Спрямувати 155 000 (Сто п’ятдесят п’ять тисяч) гривень по загальному
фонду міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК
МБ 0126010 КФК 0610 «Забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово – коммунального господарства» на придбання
матеріалів для поточного ремонту житлового будинку № 204а по вул. Свободи.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Т. Клим’юка та постійну комісію міської ради з питань
економіки, фінансів, бюджету, туризму та інвестицій (А.Андрухович).

Секретар міської ради
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Володимир Губарчук

