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

РІШЕННЯ
від 23.08. 2018 року

м.Яремче

№ 362-22/2018

Про внесення змін до міського
бюджету на 2018 рік
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення
обласної ради від 22.06.2018 року № 865-22/2018 « Про внесення змін до
рішення обласної ради від 16.02.2018 року №761–20/2018 «Про фінансування
природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища за рахунок планових надходжень у 2018 році» (зі
змінами), протокол постійної комісії міської ради з питань економіки, фінансів
та бюджету від 17.08.2018 року, розглянувши звернення жительки міста,
бюджетні запити головних розпорядників коштів, міська рада вирішила:
1.Управлінню праці та соціального захисту населення міськвиконкому
здійснити перерозподіл кошторисних призначень по ТПКВК МБ 0810160
«Керівництво і управління в галузі соціального захисту населення міста», а
саме: зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету ( КЕКВ
2250) на суму 2 000( Дві тисячі) гривень, спрямувавши їх до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету на придбання предметів
довгострокового користування.
2.Зменшити міськвиконкому кошторисні призначення в сумі 100 000
(Сто тисяч) гривень за бюджетною підпрограмою ТПКВК МБ 0217622
«Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів », передбачених на
реалізацію заходів Програми розвитку туризму на території Яремчанської
міської ради на 2017 – 2020 роки, спрямувавши їх відділу культури за
бюджетною підпрограмою ТПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі
культури і мистецтва» на Цільову програму «Культура Яремчанщини на 20172022 роки» на заходи, проведені в рамках XXV Міжнародного гуцульського
фестивалю.
3.Спрямувати частину вільних залишків загального фонду міського
бюджету, що склалася станом на 01.01.2018 року в сумі 146 000 (Сто сорок
шість тисяч) гривень міськвиконкому для міського комунального
підприємства, з яких:
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- 57 000 (П’ятдесят сім тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0226030 « Організація
благоустрою населених пунктів» для придбання предметів, обладнання, в т.ч.
довготермінового користування ( газонокосарка, бензопила, ручна
снігоприбиральна машина), при цьому здійснити передачу із загального фонду
до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму 52 000(
П'ятдесят дві тисячі) гривень;
- 89 000 (Вісімдесят дев’ять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0227461
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету» на поточний ремонт дороги по вул.
Грушевського, Лепкого, Литвина в м. Яремче.
4. Врахувати в спеціальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 1 700
000(Один мільйон сімсот тисяч) гривень за ККД 41053600 «Субвенція з
місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів», спрямувавши її
:
4.1. Фінансовому управлінню міськвиконкому - 650 000(Шістсот п’ятдесят
тисяч) гривень для Микуличинського сільського бюджету за ТПКВК МБ
3719740 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних
заходів», з яких:
- 350 000(Триста п`ятдесят тисяч) гривень на нове будівництво
берегозакріплювальних, протизсувних споруд, а також проведення заходів з
захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку
небезпечних геологічних процесів на уч. Країщі в с. Микуличин Яремчанської
міської ради Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення проектнокошторисної документації);
- 300 000(Триста тисяч) гривень на нове будівництво каналізаційних мереж по
вул. Грушевського, Д. Галицького в селищі Ворохта Яремчанської міської
ради Івано – Франківської області ( в т.ч. виготовлення проектно –
кошторисної документації).
4.2. Міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0228110 « Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха» в сумі 800 000 ( Вісімсот тисяч) гривень на нове
будівництво берегоукріплювальних споруд лівого берега р. Прут у м. Яремче(
в т.ч. виготовлення проектно – кошторисної документації).
4.3. Міськвиконкому для КП «Благоустрій» за ТПКВК МБ 0248311
«Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в сумі
250
000 (Двісті п'ятдесят тисяч) гривень на придбання обладнання (контейнерів)
для збору твердих побутових відходів на території м. Яремче.
5. Внести зміни в п. 6, абзац 3 рішення міської ради від 24.05.2018 року № 34522/2018 «Про зміни в кошторисних призначеннях установ на 2018 рік» управлінню освіти
за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами» на закупівлю дидактичних
матеріалів, а саме:
5.1. Здійснити перерозподіл коштів в розрізі загальноосвітніх шкіл, зокрема:
Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №1

-2388,00грн.
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Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №2

-1592,00грн.

Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №3

-796,00грн.

Микуличанська ЗОШ І - ІІІ ступенів

11144,00грн.

Татарівська ЗОШ І - ІІІ ступенів

-796.00грн.

Яблуницька ЗОШ І - ІІІ ступенів

-1592,00грн.

Ворохтянська ЗОШ І – ІІІ ступенів

-2388,00грн.

Поляницька ЗОШ І –ІІ ступенів

-796,00грн.

Вороненківська ЗОШ І ступенів

-796,00грн.

5. 2. Відмінити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету на суму 208 800 (Двісті вісім тисяч вісімсот) гривень, зокрема:
Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №1

- 34458,00грн.

Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №2

- 22972,00грн.

Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №3

- 11486,00грн.

Микуличанська ЗОШ І - ІІІ ступенів

- 47996,00грн.

Татарівська ЗОШ І - ІІІ ступенів

- 11486,00грн.

Яблуницька ЗОШ І - ІІІ ступенів

- 22972,00грн.

Ворохтянська ЗОШ І – ІІІ ступенів

- 34458,00грн.

Поляницька ЗОШ І –ІІ ступенів

- 11486,00грн.

Вороненківська ЗОШ І ступенів

- 11486,00грн.

6. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за підсумками І півріччя 2018 року, збільшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 194 000 (Сто дев’яносто
чотири тисяч) гривень по ККД 18010400 «Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є
власниками об'єктів нежитлової нерухомості».
Спрямувати кошти від перевиконання дохідної частини загального
фонду, зокрема:
6.1. 76 000 (Сімдесят шість тисяч) гривень управлінню освіти міськвиконкому за
ТПКВК МБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
для комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Яремчанської
міської ради, на утримання установи та оплату праці;
6. 2. 65 000( Шістдесят п’ять тисяч) гривень міськвиконкому за ТПКВК МБ
0258410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» для регіо-нального
часопису « Яремчанський вісник»;
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6.3. 53 000 (П’ятдесят три тисячі) гривень міськвиконкому для міського
комунального підприємства за ТПКВК МБ 0226030 «Організація
благоустрою населених пунктів» на придбання лотків та матеріалів для
влаштування системи водовідведення по вул. Б. Хмельницького, Пушкіна.
7. Із коштів передбачених управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому за ТПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» спрямувати кошти в сумі
50 000 (П’ятдесят тисяч) гривень на виконання міської комплексної програми
соціального захисту населення на 2017 -2019 роки за напрямком використання
«Інші видатки» для надання матеріальної допомоги жительці м. Яремче, по
вул. Мічуріна, 48, Железняк Тетяні Миколаївні (на лікування дочкиЖелезняк Христини Генадіївни).
8. Здійснити перерозподіл коштів міськвиконкому по загальному фонду, а
саме: зменшити бюджетні призначення на суму 52 000 (П’ятдесят дві тисячі)
гривень за ТПКВК МБ 0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей»
передбачених на виконання міської програми «Програма з відпочинку та
оздоровлення дітей на 2016 - 2020 роки», спрямувавши їх за ТПКВК МБ
0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту» на виконання міської програми «Розвиток фізичної культури та
спорту на 2017-2020 роки».
9. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства
видатки в сумі 525 000 (П’ятсот двадцять п’ять тисяч) гривень за ТПКВК МБ
0227442 «Утримання та розвиток транспортної інфраструктури», спрямувавши
їх, зокрема:
9.1. 125 000 (Сто двадцять 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:
100 000 (Сто тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного ремонту
дороги по вул. Довбуша, Вітовського в м. Яремче;
25 000 (Двадцять п’ять тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного
ремонту моста по вул. Героїв Майдану;
9.2. 20 000 (Двадцять тисяч) гривень міськвиконкому для міського
комунального підприємства ТПКВК МБ 0226030 «Організація благоустрою
населених пунктів» на придбання матеріалів для влаштування системи
водовідведення до міського кладовища в м-ні Дора;
9.3. 10 000 (Десять 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
вуличного освітлення по вул. Кам’янка в м. Яремче;
9.4. 160 000 (Сто шістдесят тисяч) гривень фінансовому управлінню за
ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» як субвенцію для
бюджету с. Микуличин, з яких:
- 30 000 (Тридцять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги на уч. Горби в
с. Микуличин;
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- 30 000 (Тридцять тисяч) гривень на поточний ремонт вуличного освітлення
на уч. Ділок в с. Микуличин;
- 25 000 (Двадцять п’ять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги по вул.
Д.Галицького;
- 30 000 (Тридцять тисяч) гривень на поточний ремонт дороги на уч. Країщі,4
в с. Микуличин;
- 25 000 (Двадцять п’ять тисяч) гривень як дольова участь у придбанні в’їзного
знаку в с. Микуличин;
- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного
ремонту дороги по вул. Грушевського, Шкільна та на уч. Фальчі;
9.5. 65 000 (Шістдесят п’ять тисяч) гривень управлінню освіти за ТПКВК МБ
0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами» на придбання камер відеоспостереження для Микуличинської ЗОШ І
- ІІІ ступенів ;
9.6. 20 000 (Двадцять тисяч) гривень 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 Яремчанської міської
ради на 2017-2019 роки за напрямком використання «Інші видатки» для
надання матеріальної допомоги жительці с. Микуличин, уч. Фальчі, Кацуляк
Євдокії Іванівні, на ліквідацію наслідків пожежі житлового будинку, який був
знищений пожежею 05.05.2018 року;
9.7. 15 000 (П’ятнадцять тисяч) гривень фінансовому управлінню
міськвиконкому для Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико – санітарної допомоги» за ТПКВК МБ 3742111 «Первинна
медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги» на придбання медичного обладнання;
9.8. 10 000 ( Десять тисяч) гривень відділу культури міськвиконкому за
ТПКВК МБ 1014082 « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на
виконання регіональної цільової програми « Духовне життя на 2017 – 2022
роки», з яких:
5 000 (П’ять тисяч) гривень як дольова участь у придбанні матеріалів для
церкви Святого Івана Милостивого в м-ні Ямна;
5 000 (П’ять тисяч) гривень як дольова участь у придбанні матеріалів для
церкви Пресвятої Трійці в с. Микуличин;
9.9. 100 000 (Сто тисяч) гривень фінансовому управлінню за ТПКВК МБ
3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» як субвенцію для бюджету с.
Яблуниця для придбання матеріалів для поточного ремонту дороги в с.
Вороненко.
10. Викласти в новій редакції абзац 3 п. 17 рішення міської ради від 29.03.2018 року №
333-21/2018 «Про спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського
бюджету, врахування субвенції та перерозподіл коштів»:
- управлінню освіти міськвиконкому - 500 000( П’ятсот тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» на придбання предметів довготермінового
користування ( персональних комп’ютерів (ноутбуків), інтерактивних дощок
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(телевізорів), техніки для копіювання, сканування та ламінування для
початкових шкіл, при цьому здійснити передачу із загального до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету.
11. Затвердити розпорядження міського голови від:
- 27.06. 2018 року № 133-р «Про врахування субвенції та перерозподіл
коштів»;
- 16.07. 2018 року № 148-р « Про врахування медичної субвенції»;
- 24.07. 2018 року № 152-р « Про внесення змін до міського бюджету на 2018
рік»;
- 25.07. 2018 року № 155-р «Про внесення змін до міського бюджету на 2018
рік».
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

