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

РІШЕННЯ
від 24.01. 2019 року

м.Яремче

№ 431-27/2019

Про спрямування вільного
залишку коштів загального фонду
міського бюджету та внесення
змін до міського бюджету
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши бюджетні запити
окремих органів державної влади, відділів та управлінь міськвиконкому,
міська рада вирішила:
1. Спрямувати частину вільного залишку загального фонду міського
бюджету станом на 01.01.2018 року в сумі 686 610 (шістсот вісімдесят шість
тисяч шістсот десять) гривень міськвиконкому, а саме:
- 140 000 (сто сорок тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0217700 «Реалізація
програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав,
міжнародних організацій, донорських установ» як співфінансування на
реалізацію проекту «Забезпечення принципів відкритості та прозорості –
запорука налагодження діалогу між владою та громадою» (придбання стільців
для сесійної зали, стільців для президії, секції офісного столу для сесійної зали,
трибуни для виступів );
- 68 877 (шістдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят сім) гривень за ТПКВК МБ
0210150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально - технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті( у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад», з яких:
а) 45 477(сорок п’ять тисяч чотириста сімдесят сім) гривень на
поточний ремонт тераси будівлі виконавчого комітету Яремчанської міської
ради по вул. Свободи,266;
б) 23 400 (двадцять три тисячі чотириста) гривень на придбання
комп’ютерної техніки, при цьому здійснити передачу коштів із загального
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету;
- 168 143 (сто шістдесят вісім тисяч сто сорок три) гривні для міського
комунального підприємства за ТПКВК МБ 0226030 «Організація благоустрою
населених пунктів», з яких:
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а) 33 100 (тридцять три тисячі сто ) гривень придбання предметів та
матеріалів для оздоблення новорічної ялинки та алеї центральної частини міста;
б) 7 600(сім тисяч шістсот) гривень на придбання підсипочного
матеріалу та солі для підсипки доріг комунальної власності;
в) 35 498 (тридцять п’ять тисяч чотириста дев’яносто вісім) гривень на
поточний ремонт підпірної стінки по вул. Свободи в м. Яремче;
г) 38 945 (тридцять вісім тисяч дев’ятсот сорок п’ять ) гривень на
поточний ремонт під`їздної дороги до школи мистецтв із влаштуванням
стоянки автотранспорту;
д) 53 000 (П’ятдесят три тисячі) гривень на придбання лотків та
матеріалів для влаштування системи водовідведення по вул. Б. Хмельницького,
Пушкіна;
- 309 590 (триста дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто ) гривень для міського
комунального підприємства за ТПКВК МБ 0227461 « Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету», з яких:
а) 5 375 (п’ять тисяч триста сімдесят п’ять) гривень на придбання
матеріалів для поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Петраша в
м. Яремче;
б) 91 342 (дев’яносто одна тисяча триста сорок дві) гривні на поточний
ремонт дорожнього покриття по вул. Ковпака;
в) 90 000( дев`яносто тисяч) гривень на поточний ремонт дорожнього
покриття по вул. С. Бандери;
г) 109 973(сто дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят три) гривні на поточний
ремонт дорожнього покриття по вул. Стефаника;
д) 12 900( дванадцять тисяч дев`ятсот) гривень на оплату послуг
вантажного автомобіля за влаштування водовідведення по вул. Кам`янка
(дорога до кладовища в м-ні Дора).
2. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства
видатки в сумі 1 118 180 ( Один мільйон сто вісімнадцять тисяч сто вісімдесят)
гривень за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури», спрямувавши їх:
- 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень фінансовому управлінню міськвиконкому як
субвенцію обласному бюджету за ТПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» як співфінансування для реконструкції з добудовою
Яремчанської ЗОШ І – ІІІ ступеня № 1, при цьому здійснити передачу
коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського
бюджету;
- 611 080 (шістсот одинадцять тисяч вісімдесят) гривень міськвиконкому для
міського комунального підприємства за ТПКВК МБ 0227310 «Будівництво
об'єктів житлово – комунального господарства» на реконструкцію мережі
дощової каналізації поверхневого стоку по вул. С. Бандери в м. Яремче, при
цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету.
- 7 100 (сім тисяч сто) гривень відділу культури міськвиконкому за ТПКВК МБ
1017324 «Будівництво установ та закладів культури» для виготовлення
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проектно – кошторисної документації « Реконструкція клубу під культурно –
просвітницький центр по вул. Свободи, 85а в місті Яремче Івано –
Франківської області», при цьому здійснити передачу коштів із загального
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
3. 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 Виксюк Наталії Василівні,
жительці м. Яремче, вул.Яремчука, 14.
4. Внести зміни в додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2018 року
№ 402-26/2018 «Про міський бюджет м. Яремче на 2019 рік», по головному
розпоряднику «Фінансове управління міськвиконкому» код ТПКВК МБ
3719460 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» замінити
на код ТПКВК МБ 3719410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції».
5. 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).

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

