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

РІШЕННЯ
від 26.09. 2018 року

м.Яремче

№ 370-24/2018

Про фінансування програми
«Доступні ліки» та внесення
змін до міського бюджету
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами КМУ від
23.01.2015 №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам», від 17.03.2017 № 152 «Про забезпечення
доступності лікарських засобів», листа Міністерства охорони здоров’я
України від 23.08.2018 № 18.2-04/22230 «Стосовно відшкодування вартості
лікарських засобів»,враховуючи рішення обласної ради від 21.09.2018 року
№ 938-23/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»
міська рада вирішила:
1. Визнати розпорядником бюджетних коштів
за державною
програмою «Доступні ліки» виконавчий комітет Яремчанської міської
ради.
2. Виконавчому комітету Яремчанської міської ради в тижневий
термін після прийняття даного рішення укласти договори з аптеками за
програмою «Доступні ліки» та відкрити відповідні реєстраційні рахунки в
управлінні державної Казначейської служби України в м. Яремче.
3. Координацію роботи з даного питання покласти на відділ
економіки та промисловості міськвиконкому (О.Малецька) та комунальне
некомерційне підприємство «Яремчанський ЦПМСД» ( І.Ковач).
4. Комунальному некомерційному підприємству «Яремчанський
ЦПМСД» провести звірки стану розрахунків з відповідними аптеками
станом на 03.09.2018 року та подати їх до 01.10.2018 року до виконавчого
комітету Яремчанської міської ради.
5. Зменшити бюджетні призначення фінансовому управлінню для
Комунального некомерційного підприємства «Яремчанський ЦПМСД» на
суму 148 753,67 (Сто сорок вісім тисяч сімсот п’ятдесят три гривні 67 коп.)
за ТПКВК МБ 3742146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань».

2

6. Збільшити бюджетні призначення виконавчому комітету
Яремчанської міської ради на суму 148 753,67 (Сто сорок вісім тисяч
сімсот п’ятдесят три гривні 67 коп.)
за ТПКВК МБ 0212146
«Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань».
7. Внести зміни в п.8, абзац 3 рішення міської ради від 24.05.2018
року № 345-22/2018 «Про зміни в кошторисних призначеннях установ на
2018 рік», а саме: слова «на капітальний ремонт храму Святої Трійці УГКЦ
в с. Микуличин Яремчанської міської ради» замінити словами «як дольова
участь в капітальному ремонті храму Святої Трійці УГКЦ в с. Микуличин
Яремчанської міської ради».
8. 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:
Відмінити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету на суму 34 800 (тридцять чотири тисячі вісімсот)
гривень, зокрема:
Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №1

- 6141,00грн.

Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №2

- 4094,00грн.

Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №3

- 2047,00грн.

Микуличанська ЗОШ І - ІІІ ступенів

- 6142,00грн.

Татарівська ЗОШ І - ІІІ ступенів

- 2047,00грн.

Яблуницька ЗОШ І - ІІІ ступенів

- 4094,00грн.

Ворохтянська ЗОШ І – ІІІ ступенів

- 6141,00грн.

Поляницька ЗОШ І –ІІ ступенів

- 2047,00грн.

Вороненківська ЗОШ І ступенів

- 2047,00грн.

9. Зменшити міськвиконкому для міського комунального
підприємства видатки в сумі 25 000 (Двадцять п’ять тисяч) гривень за
ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури», спрямувавши їх, зокрема:
9.1. 9 000 (Дев’ять тисяч) гривень управлінню праці та соціального захисту
населення 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 учасникам
бойових дій в зоні АТО , а саме:
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- 4 500( Чотири тисячі п’ятсот) гривень Слободяну Дмитру Дмитровичу, жителю м.
Яремче , вул. Кобилянська, 42;
- 4 500( Чотири тисячі п’ятсот) гривень Виксюку Роману Васильовичу, жителю м.
Яремче, вул. Мічуріна,26;
9.2. 11 000 (Одинадцять тисяч) гривень управлінню освіти міськвиконкому за
ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами…» , з яких:
-1 000 (Одна тисяча) гривень на придбання тенісних м’ячів для секції з
настільного тенісу для Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №2;
-10 000(Десять тисяч) гривень на придбання акустичної системи для
Яремчанська ЗОШ І - ІІІ ступенів №1, при цьому здійснити передачу коштів із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету .
9.3. 5 000 (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» на придбання матеріалів для поточного
ремонту дороги по вул. Ковпака в м. Яремче;
10. 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
10 000 (Десять тисяч) гривень на виконання міської комплексної програми
соціального захисту населення на 2017 -2019 роки за напрямком
використання «Інші видатки» для надання матеріальної допомоги Васильків Наталії
Василівні, жительці с. Татарів., вул. Р.Шухевича (Ворохтянська), як дружині загиблого
учасника бойових дій в зоні АТО - Васильківа Петра Володимировича.
11. Здійснити перерозподіл коштів, а саме: зменшити призначення
міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0227461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 7 000 (Сім
тисяч) гривень, передбачених на придбання матеріалів та оплату послуг
екскаватора для поточного ремонту вул. Гірської в м. Яремче та
спрямувати їх відділу культури міськвиконкому за ТПКВК МБ 1014060
«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів» на придбання керамічних обігрівачів
для клубної установи в м-ні Ямна.
12. Внести зміни до рішення міської ради від 24.05.2018 року № 34522/2018 «Про зміни в кошторисних призначеннях установ на 2018 рік», а
саме: п. 1.6. абзац 2 викласти в новій редакції: « 110 000 ( Сто десять
тисяч) гривень як дольова участь у придбанні матеріалів та бруківки для
проведення благоустрою території біля церкви Різдва Івана Хрестителя в
м. Яремче.
13. Внести зміни до розпорядження міського голови від 25.07.2018
року №155-р «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», а
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саме: п.1.4. , абзац 3 викласти в новій редакії: «Оплата послуг роботи
екскаватора по вул. Партизанська- 20 000( Двадцять тисяч) гривень».
14. Фінансовому управлінню Яремчанського міськвиконкому
здійснити перерозподіл коштів за ТПКВК МБ 3710160 «Керівництво і
управління в галузі фінансів міста», а саме : зменшити кошторисні
призначення по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 30 000
(Тридцять тисяч) гривень , спрямувавши їх на утримання установи (оплата
праці).
15. Враховуючи перевиконання дохідної частини загального фонду
міського бюджету за підсумками І півріччя 2018 року, збільшити дохідну
частину загального фонду міського бюджету на суму 273 156 ( Двісті
сімдесят три тисячі сто п’ятдесят шість) гривень, а саме:
- 200 000(Двісті тисяч) гривень по ККД 22012500«Плата за надання інших
адміністративних послуг»;
- 73 156 (Сімдесят три тисячі сто п’ятдесят шість) гривень по ККД
18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової
нерухомості».
Спрямувати кошти від перевиконання дохідної частини загального
фонду, зокрема:
15.1. 179 156 (Сто сімдесят дев’ять тисяч сто п’ятдесят шість)
гривень міськвиконкому для міського комунального підприємства, з яких:
- 106 156 (Сто шість тисяч сто п’ятдесят шість) гривень за ТПКВК МБ
0226030 « Організація благоустрою населених пунктів», в тому числі:
- 6 156 (Шість тисяч сто п’ятдесят шість) гривень для оплати за технічний
висновок щодо технічного стану конструкцій будівлі дитячого відділення
Яремчанської лікарні по вул. Довбуша,5;
100 000 (Сто тисяч) гривень на придбання підсипочного матеріалу та солі
для підсипки доріг комунальної власності;
- 20 000 (Двадцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів місцевого бюджету» на придбання матеріалів для поточного
ремонту моста по вул. Л.Українки;
- 53 000 (П’ятдесят три тисячі) гривень 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.
15.2. 56 000 (П’ятдесят шість тисяч) гривень міськвиконкому за ТПКВК
МБ 0258410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» для регіонального часопису « Яремчанський вісник».
15.3. 20 000 (Двадцять 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 оплату праці.
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15.4. 18 000 (Вісімнадцять тисяч) гривень відділу культури за ТПКВК
МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на Цільову
програму «Культура Яремчанщини на 2017- 2022 роки» на виплату
стипендій міського голови для переможців міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських конкурсів, фестивалів – учнів Яремчанської ДШМ .
16. Врахувати в спеціальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету в сумі 1 320 000( Один мільйон триста двадцять
тисяч) гривень за ККД 41053900 «Інші субвенції» спрямувавши її :
16.1. 260 000 (Двісті шістдесят тисяч) гривень фінансовому управлінню
міськвиконкому за ТПКВК МБ 3722010 «Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню» для Яремчанської міської центральної
лікарні, з яких:
- 135 000 (Сто тридцять п’ять тисяч) гривень на придбання трубки для
рентген апарату 2.5.- 3БД29150 Яремчанської міської лікарні Яремчанської
міської ради Івано- Франківської області;
- 100 000 (Сто тисяч) гривень на капітальний ремонт коридору 1 поверху
центрального корпусу Яремчанської центральної міської лікарні
Яремчанської міської ради Івано- Франківської області;
-25 000(Двадцять п’ять тисяч) гривень на придбання комп’ютерної техніки
для Яремчанської Центральної міської лікарні Яремчанської міської ради
Івано- Франківської області.
16.2. 365 000 (Триста шістдесят п’ять тисяч) гривень управлінню освіти
міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами…», з яких:
-65 000 (Шістдесят п’ять тисяч) гривень на придбання предметів для
довгострокового використання Яремчанської загальноосвітньої школи І - ІІІ
ступенів (обладнання для кухні);
- 100 000(Сто тисяч) гривень на придбання предметів довгострокового
користування (меблі, комп’ютерна техніка) для Яремчанської ЗОШ І - ІІІ
ступенів № 2 с. Дора, Яремчанської міської ради Івано- Франківської області;
- 200 000 (Двісті тисяч) гривень на футбольне поле зі штучним покриттям
в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, вул. Шкільна,2, с. Микуличин
Яремчанської міської ради- реконструкція.
16.3. 670 000 (Шістсот сімдесят тисяч) гривень фінансовому управлінню
міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого
бюджету», з яких:
-170 000 (Сто сімдесят тисяч) гривень для Микуличинського сільського
бюджету на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі
Українки в с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано- Франківської
області;
- 500 000 (П’ятсот тисяч) гривень для Ворохтянського селищного бюджету
на капітальний ремонт вул.Довбуша ПК 0+00-ПК 15+00 в смт. Ворохта
Яремчанської міської ради Івано- Франківської області.
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16.4. 25 000 (Двадцять п’ять тисяч) гривень відділу культури
міськвиконкому за ТПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців
i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
на придбання музичної апаратури для будинку Просвіти с. Дора
Яремчанської міської ради Івано- Франківської області.
17. Затвердити розпорядження міського голови від 07.09.2018 року
№ 178-р «Про врахування субвенцій»;
18. 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

