УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Дев`ятнадцята сесія

РІШЕННЯ
Від 21.12.2017 року

м.Яремче

№ 294-19/2017

Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік
та перерозподіл коштів
Керуючись ст.78, 57 Бюджетного Кодексу України, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13 рішення міської ради
від 22.12.2016 року № 171-10/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік»,
враховуючи відношення управлінь та відділів міськвиконкому, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861 – р « Деякі питання
розподілу у 2017 році субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих
територій», розпорядження сільського голови с. Микуличин від 04.12.2017
року № 25 – р, протоколи постійної комісії обласної ради з питань бюджету,
фінансів та податків від 01.12.2017 року, 08.12.2017 року та № 58 від 20.12.2017
року та протокол постійної комісії міської ради з питань економіки, фінансів,
туризму та інвестицій від 15.12.2017 року міська рада вирішила:
1. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію з Микуличинського сільського бюджету в сумі 13 000 (Тринадцять
тисяч ) гривень по ККД 41035000 «Інші субвенції», спрямувавши її
фінансовому управлінню міськвиконкому, з яких 10 000( Десять тисяч) гривень
за ТПКВК МБ 7518370 КФК 0180 « Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально – економічного і
культурного розвитку» на виконання комплексної цільової соціальної
програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру та підвищення рівня готовності оперативно –
рятувальної служби цивільного захисту Яремчанської міської ради на 2016 –
2020 роки та 3 000( Три тисячі) гривень за ТПКВК МБ 7522120 «
Амбулаторно – поліклінічна допомога населенню» на придбання матеріалів для
поточного ремонту приміщення.
2.Зменшити управлінню освіти міськвиконкому кошторисні
призначення за ТПКВК МБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» в сумі 557 978(П`ятсот п`ятдесят
сім тисяч дев`ятсот сімдесят вісім) гривень по:
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 354 000 ( Триста п`ятдесят чотири тисячі)
гривень;
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- КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 46 000( Сорок шість тисяч)
гривень;
- КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 37 978( Тридцять сім тисяч дев`ятсот
сімдесят вісім) гривень;
- КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» - 120 000(Сто двадцять тисяч ) гривень.
3.Спрямувати кошторисні призначення в сумі 557 978( П`ятсот
п`ятдесят сім тисяч дев`ятсот сімдесят вісім) гривень для:
3.1.Управління освіти міськвиконкому кошторисні призначення в сумі 401 600
( Чотириста одна тисяча шістсот) гривень, зокрема :
3.11 150 000 (Сто п`ятдесят тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1011020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» по:
- КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» - 50 000 ( П`ятдесят тисяч) гривень;
- КЕКВ 2230 « Продукти харчування» 100 000 ( сто тисяч ) гривень.
3.12. 77 800 (Сімдесят сім тисяч вісімсот) гривень за КПКВК МБ 1011210
«Утримання інших закладів освіти», з яких по:
- КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 61 000( Шістдесят одна тисяча) гривень;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 16 800( Шіснадцять тисяч
вісімсот) гривень.
3.13. 39 700 ( Тридцять дев`ять тисяч сімсот) гривень за ТПКВК 1011170 КФК
0990 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в
галузі освіти», з яких по:
- КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 32730 (Тридцять дві тисяч сімсот тридцять)
гривень;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 6970( Шість тисяч дев`ятсот
сімдесят) гривень.
3.14. 4 500 (Чотири тисячі п`ятсот) гривень за ТПКВК 1011090 КФК 0960
«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми » по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
працю».
3.15. 24 300 ( Двадцять чотири тисячі триста) гривень за ТПКВК МБ 1011010 «
Дошкільна освіта) по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату працю».
3.16. 75 300 ( Сімдесят п`ять тисяч триста) гривень за ТПКВК МБ 1010180
« Керівництво і управління в галузі « Освіта», з яких:
-КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 61580 (Шістдесят одна тисяча п`ятсот
вісімдесят) гривень;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 13720( Тринадцять тисяч сімсот
двадцять) гривень.
3.17. 30 000 ( Тридцять тисяч гривень) за ТПКВК МБ 1011190 «
Централізоване ведення бухгалтерського обліку», з яких:
- КЕКВ 2111«Заробітна плата» - 23060 (Двадцять три тисячі шістдесят)гривень;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 6940( Шість тисяч дев`ятсот
сорок) гривень;
3.2 Управління праці та соціального захисту населення в сумі 104 378
(Сто чотири тисячі триста сімдесят вісім) гривень, з яких:
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- 66 978(Шістдесят шість тисяч дев`ятсот сімдесят вісім) за ТПКВК МБ
1510180 «Керівництво і управління у галузі соціального захисту міста» на
оплату праці та нарахування на заробітну плату.
-36 000(Тридцять шість тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1513037 «Компенсаційні
виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному
транспорті» на проїзд пільгової категорії жителів Яремчанщини;
-1400( Одна тисяча чотириста) гривень для територіального центру соціального
обслуговування за КПКВК МБ 1513104 « Забезпечення соціальними
послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у звя`зку із похилим віком, хворобою, інвалідністю» на
оплату праці та нарахування на заробітну плату.
3.3 Міськвиконкому в сумі 52 000( П`ятдесят дві тисячі) гривень, з яких:
- 40 000( Сорок тисяч) гривень для виробничого управління водопровідно –
каналізаційного господарства за КПКВК МБ 0126052 «Забезпечення
функціонування водопровідно – каналізаційного господарства» на оплату
праці;
- 12 000(Дванадцять тисяч) гривень міськвиконкому для редакції часопису
«Яремчанський вісник» за КПКВК МБ 0127210 «Засоби масової інформації»
гривень на оплату праці;
4. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому на 1 000 000
(Один мільйон) гривень кошторисні призначення на субвенцію обласному
бюджету на реконструкцію з добудовою Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 за
ТПКВК МБ 7518800 « Інші субвенції», при цьому відмінити передачу із
загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду,
спрямувавши їх :
4.1 Міськвиконкому для міського комунального підприємства в сумі 467 000
( Чотириста шістдесят сім тисяч) гривень, в чому числі:
- 119 000( Сто дев`ятнадцять тисяч) за ТПКВК МБ 0126060 « Благоустрій міст
сіл селищ», зокрема на придбання предметів та матеріалів -100 000( Сто тисяч)
гривень та на оплату послуг з транспортування та встановлення лотків – 19 000(
Дев`ятнадцять тисяч) гривень;
- 348 000 (Триста сорок вісім тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126130
«Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств», з яких
на оплату електроенергії для вуличного освітлення м. Яремче 200 000 ( Двісті
тисяч) гривень та на оплату праці – 148 000 ( Сто сорок вісім тисяч)гривень;
4.2.Міськвиконкому для КП« Благоустрій» в сумі 148 000( Сто сорок вісім
тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0126120 « Забезпечення збору та вивезення
сміття і відходів, надійної і безперебійної експлуатації каналізаційних систем»,
з яких 83 000( Вісімдесят три тисячі) гривень на оплату праці, 35 000 (
Тридцять п`ять тисяч) гривень на запчастини до спец автомобілів та 30 000(
Тридцять тисяч) гривень на захоронення ТВП.
4.3.Міськвиконкому в сумі 50 000 ( П`ятдесят тисяч) гривень за ТПКВК МБ
0110170 КФК 0111 « Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально
– технічне забезпечення діяльності… міської, селищної та сільської рад та їх
виконавчих комітетів» на заробітну плату (КЕКВ 2111).
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4.4. Фінансовому управлінню міськвиконкому в сумі 150 000 ( Сто п`ятдесят
тисяч) гривень за ТПКВК МБ 7510180 «Керівництво і управління в галузі
фінансів міста» на оплату праці та нарахування на заробітну плату.
4.5. Управлінню праці та соціального захисту населення в сумі 2 600 ( Дві
тисячі шістсот) за ТПКВК МБ 1510180 «Керівництво і управління у галузі
соціального захисту міста» на оплату праці та нарахування на заробітну плату.
4.6. Відділу культури міськвиконкому для дитячої школи мистецтв в сумі
133 000( Сто тридцять три тисячі) гривень за ТПКВК МБ 2414100 « Школи
естетичного виховання» на оплату праці та нарахування на заробітну плату.
4.7. Управлінню праці та соціального захисту населення для територіального
центру соціального обслуговування в сумі 29 400( Двадцять дев`ять тисяч
чотириста) гривень за КПКВК МБ 1513104 « Забезпечення соціальними
послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у звя`зку із похилим віком, хворобою, інвалідністю» на
оплату праці та нарахування на заробітну плату.
4.8 Фінансовому управлінню міськвиконкому міськвиконкому в сумі 20 000(
Двадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 7518370 КФК 0180 « Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально –
економічного і культурного розвитку» на виконання комплексної програми
профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод
громадян, боротьби з корупцією, організованою злочинністю у м. Яремче на
2016 – 2020 роки.
5. Абзац 1 пункту 2.2 рішення міської ради від 04.07.2017 року №237 –
14/2017 викласти в наступній редакції:
«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
1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» для надання
матеріальної допомоги Микитюк Галині Іванівні, жительці м. Яремче, вул.
Шептицького, при цьому відмінити передачу із загального до спеціального
фонду міського бюджету та внести відповідні зміни у вказану програму, а саме
у розділі 1 п.10 цифру «507 000» замінити на цифру « 550 000».
6.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
державного бюджету в сумі 245 236 ( Двісті сорок п`ять тисяч двісті тридцять
шість) гривень за 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»,
спрямувавши її управлінню праці та соціального захисту населення
міськвиконкому за ТПКВК МБ 1513020 « Надання пільг та житлових субсидій
населенню на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу».
7. Зменшити в загальному фонді міського бюджету на 3 500 ( Три
тисячі п`ятсот) гривень субвенцію з обласного бюджету на додаткові виплати
ветеранам ОУН – УПА за ККД 41035000 « Інші субвенції», зменшивши
управлінню праці та соціального захисту населення відповідні видатки за
ТПКВК МБ 3400 « Інші видатки на соціальний захист населення».
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8. Зменшити в загальному фонді міського бюджету на 7 800(Сім тисяч
вісімсот) гривень субвенцію з обласного бюджету на поховання
померлих(загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни за ККД 41035000
« Інші субвенції», зменшивши управлінню праці та соціального захисту
населення відповідні видатки за ТПКВК МБ 1513090 « Видатки на поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни».
9. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства
на 508 000( П`ятсот вісім тисяч) гривень видатки за ТПКВК МБ 0126400
«Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житловокомунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної
власності» на нове будівництво ділянки мережі дощової каналізації по вул.
Степана Бандери в м. Яремче, спрямувавши їх за ТПКВК МБ 0126130
«Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств» на
капітальний ремонт кабельної лінії 10 Квт по вул. С. Бандери в м. Яремче Івано
– Франківської області.
10. Врахувати в загальному фонді міського бюджету стабілізаційну
дотацію із державного бюджету на 2017 рік в сумі 164 400( Сто шістдесят
чотири тисячі чотириста) гривень за ККД 41020600 « Стабілізаційна дотація»,
спрямувавши її:
- 75 000 (Сімдесят п`ять тисяч) гривень фінансовому управлінню міськвиконкому для Ворохтянської міської лікарні на оплату праці;
- 76 200 ( Сімдесят шість тисяч двісті) гривень за ТПКВК МБ 1015031
«Утримання та навчально – тренувальна робота дитячо – юнацьких спортивних
шкіл), з яких:
- КЕКВ 2111 « Заробітна плата» - 61520 (Шістдесят одна тисяча п`ятсот
двадцять) гривень;
- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 14680( Чотирнадцять тисяч
шістсот вісімдесят) гривень.
-13 200( Тринадцять тисяч двісті) гривень за ТПКВК 1011090 КФК 0960
«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми » по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці».
11. Фінансовому управлінню міськвиконкому перерозподілити видатки
для Яремчанської центральної міської лікарні, а саме, зменшити на 12 000 (
Дванадцять тисяч) гривень видатки за ТПКВК МБ 7522150 « Первинна медико
– санітарна допомога», спрямувавши їх за ТПКВК МБ 7522120 « Амбулаторно
– поліклінічна допомога населенню» на оплату енергоносіїв.
12. Спрямувати залишки коштів транспортного збору спеціального
фонду міського бюджету, які склалися на 01.01.2016 року та втратили своє
цільове призначення в сумі 0.73( нуль гривень сімдесят три копійки) до
загального фонду міського бюджету за ККД 24060300 « Інші надходження».
13. Зменшити міськвиконкому кошторисні призначення в сумі
100 000( Сто тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0117500 « Інші заходи, пов`язані із
економічною діяльністю», спрямувавши їх відділу культури міськвиконкому за
ТПКВК МБ 2414040 «Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими
програмами розвитку культури і мистецтва» на організацію новорічно –
різдвяних заходів.
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14.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з

державного бюджету в сумі 2 261 200(Два мільйони двісті шістдесят одна
тисяча двісті) гривень за 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 збільшити призначення управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому на вищевказані виплати.
15.Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на
суму 2 124 000 (Два мільйони сто двадцять чотири тисячі ) гривень по ККД
41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»,
спрямувавши її Поляницькому сільському бюджету за КПКВК МБ 7518440
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на реконструкцію
ЗОШ І-ІІ ступеня під дитячий дошкільний заклад на 50 місць в с. Поляниця
Яремчанської міської ради Івано – Франківської області.
16. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за підсумками 9 -ти місяців 2017 року збільшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 114 192(Сто чотирнадцять
тисяч сто дев`яносто дві) гривні по ККД 18010500 «Земельний податок з
юридичних осіб» та спрямувати вказані кошти від перевиконання управлінню
праці та соціального захисту населення за ТПКВК МБ 1510180 «Керівництво
і управління у галузі соціального захисту міста» на оплату праці та нарахування
на заробітну плату.
17. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію із обласного бюджету в сумі 403 000 ( Чотириста три
тисячі) гривень за ККД 41035000 «Інші субвенції», спрямувавши її
фінансовому управлінню міськвиконкому для Яремчанської міської лікарні за
ТПКВК МБ 7522010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню» на капітальний ремонт діагностичного корпусу.
18. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію із Татарівського сільського бюджету в сумі 63 000 ( Шістдесят три
тисячі) гривень за ККД 41035000 «Інші субвенції», спрямувавши її управлінню
освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 1011020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами» на видатки для Татарівської
ЗОШ І-ІІ ступеня.
19. Зменшити в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію із державного бюджету в сумі 11 200 ( Одинадцять тисяч двісті)
гривень за ККД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" та відповідно зменшити управлінню праці і соціального захисту
населення призначення за ТПКВК МБ 1511060 «Забезпечення належних умов
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для виховання та розвитку дітей – сиріт і дітей позбавлених батьківського
піклування..»
20. Зменшити в дохідній частині спеціального фонду міського бюджету
субвенцію із обласного бюджету в сумі 200 000 ( Двісті тисяч) гривень за ККД
41035000«Інші субвенції» на капітальний ремонт площадки території
Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ступеня та зменшити відповідні видатки
управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 1011020 «Надання загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами».
21.Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію із
обласного бюджету в сумі 40 000 ( Сорок тисяч) гривень за ККД 41035000
«Інші субвенції», спрямувавши її управлінню праці та соціального захисту
населення за ТПКВК МБ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист
населення» для надання матеріальної допомоги на відновлення квартир,
пошкоджених пожежею 24 вересня 2017 року, жителям смт. Ворохта, вул. Б.
Хмельницького, 11,з яких:
- Круциляк Анастасії Юрівні( квартира № 1) - 10 000 ( десять тисяч)гривень ;
- Голобіну Олександру Юрійовичу( квартира №2) – 10 000( Десять тисяч)
гривень;
- Лейбюку Василю Васильовичу( квартира №3) – 10 000 ( Десять тисяч)
гривень;
- Чикоті Ользі Іванівні (квартира №5) – 10 000( Десять тисяч) гривень.
22. 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).
Міський голова
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Василь Онутчак

