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

від 07.03. 2019 року

РІШЕННЯ
м.Яремче

№ 447-28/2019

Про внесення змін до
міського бюджету м. Яремче
на 2019 рік
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи наказ Міністерства
фінансів України від 21.02.2019 року № 78 « Про внесення змін до Типової
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,
рішення обласної ради від 01.03.2019 року № 1082-27/2019 «Про внесення змін
до обласного бюджету на 2019 рік» розглянувши запити окремих відділів та
управлінь міськвиконкому, міська рада вирішила:
1. Управлінню освіти міськвиконкому внести зміни в структуру видатків
міського бюджету за бюджетними програмами на 2019 рік, а саме
перерозподілити видатки на Комунальне некомерційне підприємство
«Інклюзивно- ресурсний центр»:
- зменшити кошторисні призначення на 2019 рік за ТПКВК МБ 0611161
«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на суму
717 800 (
сімсот сімнадцять тисяч вісімсот)гривень;
- збільшити кошторисні призначення на 2019 рік за ТПКВК МБ 0611170 «
Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів» на суму 717 800 (
сімсот сімнадцять тисяч вісімсот)гривень;
- зменшити фактичні видатки , проведені на КНП «Інклюзивно – ресурс-ний
центр, за ТПКВК МБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших зак-ладів у
сфері освіти» і ,відповідно, збільшити фактичні видатки за ТПКВК МБ
0611170 « Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсних центрів» на суму
40 665( сорок тисяч шістсот шістдесят п’ять) гривень, в т.ч. по КЕКВ 2111 - 33
280( тридцять три тисячі двісті вісімдесят) гривень, по КЕКВ 2120 – 7 385 ( сім
тисяч триста вісімдесят п’ять) гривень.
2. Зменшити міськвиконкому кошторисні призначення за ТПКВК МБ
0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань» в сумі 5 000 (П’ять тисяч) гривень, спрямувавши їх фінансовому
управлінню міськвиконкому для Ворохтянського селищного бюджету за
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ТПКВК МБ 3719460 «Відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету».
3. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського бюджету
субвенцію із обласного бюджету в сумі 225 000( двісті двадцять п’ять тисяч)
гривень по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету», спрямувавши
їх:
3.1 Фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719770 «Інші
субвенції з місцевого бюджету» для Ворохтянського селищного бюджету 25 000(двадцять п’ять тисяч) гривень на зміцнення матеріально – технічної бази
Комунального некомерційного підприємства « Ворохтян-ська амбулаторія
загальної практики сімейної медицини»;
3.2. Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами» –
200 000( двісті тисяч )гривень, з яких:
- 100 000( сто тисяч) гривень на зміцнення матеріально – технічної бази
Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради;
- 50 000( п’ятдесят тисяч) гривень на зміцнення матеріально – технічної бази
Поляницької ЗОШ І-ІІ ступенів Яремчанської міської ради;
- 50 000( п’ятдесят тисяч) гривень на зміцнення матеріально – технічної бази
Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради.
4. Зменшити управлінню праці та соціального захисту населення
субвенцію із обласного бюджету в сумі 820 000( вісімсот двадцять тисяч)
гривень по ККД 41050300 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права
на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної
допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,
яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла
80- річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»,
зменшивши на відповідну суму видатки за ТПКВК МБ 0813080.
5. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
обласного бюджету по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в
сумі 48 661 798, 81 ( сорок вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча
сімсот дев’яносто вісім) гривень 81 копійка, спрямувавши її фінансовому
управлінню міськвиконкому для Поляницького сільського бюджету за ТПКВК
МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на будівництво сучасного
біатлонного комплексу.
6. Спрямувати вільні залишки загального фонду міського бюджету
станом на 01.01.2019 року в сумі 176 000( сто сімдесят шість тисяч) гри-вень
фінансовому управлінню міськвиконкому за ТПКВК МБ 3719800 «Субвенція з
місцевого бюджету державному бюджету на виконання про-грами соціальноекономічного розвитку регіонів», зокрема на:
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- комплексну цільову соціальну програму запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення
рівня готовності оперативно – рятувальної служби цивільного захисту
Яремчанської міської ради до дій за призначенням на 2016 – 2020 роки – 50 000
( п`ятдесят тисяч ) гривень;
- комплексну програму профілактики злочинності, зміцнення правопорядку,
захисту прав і свобод громадян, боротьби з корупцією, організованою
злочинністю у м. Яремче на 2016 – 2020 роки – 76 000 (сімдесят шість тисяч)
гривень;
- комплексну цільову соціальну програму запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня
готовності пошуково – рятувального відділення м. Яремче АРЗ СП до дій за
призначенням на 2017- 2020 роки ( для Ворохтянського підрозділу) - 50
000(п’ятдесят тисяч) гривень.
7. Із коштів передбачених 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 на 2017- 2019 роки за
напрямком використання «Інші видатки» спрямувати 50 000 (п'ятдесят тисяч)
гривень для надання матеріальної допомоги на лікування Коренюк Світлані Олександрівні,
1972 р.н, смт. Ворохта, вул. Грицулівка.
8. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підпри-ємства
видатки в сумі 1 030 822 (один мільйон тридцять тисяч вісімсот двадцять дві)
гривні за ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури», спрямувавши їх:
8.1. Міськвиконкому за ТПКВК МБ 0216030 « Організація благоустрою
населених пунктів» - 300 000( триста тисяч) гривень для викупу земельної
ділянки, що вилучається для суспільних потреб громади мікрорайону Ямна в м.
Яремче, при цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету.
8.2. Управлінню освіти міськвиконкому за ТПКВК МБ 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закладами» 195 000( сто дев’яносто п’ять тисяч) гривень, з яких:
- 150 000( сто п’ятдесят тисяч) гривень на придбання предметів, матеріалів та
комп’ютерної техніки для Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №І, при цьому
здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету на суму 84 600( вісімдесят чотири тисячі шістсот)
гривень;
- 45 000( сорок п’ять тисяч) гривень на придбання акустичних систем та інших
предметів для Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, при цьому здійснити
передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету на суму 40 170 ( сорок тисяч сто сімдесят) гривень.
8.3. Відділу культури міськвиконкому за ТПКВК МБ 1017324 «Будівниц-тво
установ та закладів культури» - 48 400( сорок вісім тисяч чотириста) гривень
для виготовлення проектно – кошторисної документації « Рекон-струкція клубу
під культурно – просвітницький центр по вул. Свободи, 85а в місті Яремче
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Івано – Франківської області», при цьому здійснити передачу коштів із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
8.4. Міськвиконкому для Виробничого управління водопровідно –
каналізаційного господарства за ТПКВК МБ 0236013 «Забезпечення діяльності
водопровідно – каналізаційного господарства» - 225 000( Двісті двадцять п’ять
тисяч) гривень, при цьому здійснити передачу із загального до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму 225 000( двісті
двадцять п’ять тисяч) гривень, з яких:
-150 000(сто п’ятдесят тисяч) гривень на капітальний ремонт водопровід-ної
мережі по вул. Ковпака;
- 15 000( п’ятнадцять тисяч) гривень на придбання мотопомпи;
- 60 000( шістдесят тисяч) гривень на придбання насоса.
8.5. Міськвиконкому за ТПКВК МБ 0217130 «Здійснення заходів із
землеустрою» - 150 000 ( сто п’ятдесят тисяч) гривень на виконання заходів
міської програми земельної реформи Яремчанської міської ради на 2011 – 2020
роки для розроблення топографу геодезичних робіт з оновлення та створення
картографічної основи масштабу 1: 2000, при цьому здійснити передачу із
загального до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
8.6. Міськвиконкому за ТПКВК МБ 0150 «Організаційне, інформаційно –
аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті( у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад» - 112 422(сто дванадцять тисяч чотириста двадцять дві) гривні, з
яких на:
- 67 400( шістдесят сім тисяч чотириста) гривень поточний ремонт системи
опалення будівлі виконавчого комітету Яремчанської міської ради по вул.
Свободи, 266;
- 45 022 (сорок п'ять тисяч двадцять дві) гривні на поточний ремонт системи
електроосвітлення та електрообладнання будівлі виконавчого комітету
Яремчанської міської ради по вул. Свободи, 266.
9.Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприєм-ства
видатки в сумі 154 000 (сто п’ятдесят чотири тисячі) гривень за ТПКВК МБ
0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури», спрямувавши їх головним розпорядникам коштів на видатки,
передбачені в додатку 1 до рішення.
10. Із коштів, передбачених міськвиконкому для міського комуналь-ного
підприємства за бюджетною програмою ТПКВК МБ 0227442 «Утри-мання та
розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» спрямува-ти 150 000 (
Сто п'ятдесят тисяч) гривень на придбання та влаштування зупиночних пунктів
в м.Яремче, при цьому здійснити передачу із загаль-ного фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету.
11.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
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До рішення міської ради
Від 07.03.2019р. №447-28/2019

Спрямування коштів на виконанння бюджетних програм
за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою
0227442 « Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури»
№п/
п

Розпо ТП
рядни КВК
к

1
1.1

Назва місцевої
програми

Назва об'єкта, предмета придбання

Фінансове управління
371

9770

2
2.1

Назва бюджетної
програми

061

1020

4
4.1

081

3242

4.2

081

3242

88 000

Інші субвенції з місцевого
бюджету
Управління освіти
міськвиконкому
Надання загальної
середньої освіти
загальноосвітніми
навчальними закладами
Управління праці та
соціального захисту
населення
Інші заходи в сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення

Інші заходи в сфері
соціального захисту і

Сума

Виготовлення та розміщення
вказівників із назвою вулиць та
об'єктів інфраструктури

88 000
12 000

Придбання крісел для актового
Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

12 000

14 000
Міська комплексна
програма соціального захисту населення на2017-2019
роки за напрямком
використання
«Інші видатки»
Міська комплексна
програма соціаль-

Надання матеріальної допомоги
Огородник Ользі Дмитрівні, смт. Ворохта, вул. Миру 49а( на лікування
дитини)

2 000

Надання матеріальної допомоги
Огородник Ользі Дмитрівні, смт. Воро-

2 000

Примітка

7
соціального забезпечення

.4.3

081

3242
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Інші заходи в сфері
соціального захисту і
соціального забезпечення

ного захисту населення на2017-2019
роки за напрямком
використання
«Інші видатки»
Міська комплексна
програма соціального захисту населення на2017-2019
роки за напрямком
використання
«Інші видатки»

хта, вул. Миру 49а( на лікування
дитини)

Надання матеріальної допомоги
Стефанюк Галині Едуардівні,
с. Татарів, вул. Курортна 8/2

Міськвиконком

5.8

022

7461

5.9

022

7461

5.10

022

6020

Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів
місцевого бюджету
Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів
місцевого бюджету
Забезпечення функціонування підприємств, установ,
організацій, що виробляють, виконують, надають
Всього
Секретар міської ради

10 000

40 000
Придбання матеріалів для влаштування
укріплення дороги по вул.
Прикарпатська

20 000

Придбання матеріалів для поточного
ремонту дорожнього полотна по вул.
Кармелюка

10 000

Виготовлення проектної документації
на зовнішнє освітлення вул.
Прикарпатська

10 000

154 000
Володимир Губарчук
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