УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Шістнадцята сесія

РІШЕННЯ
Від 14.09.2017 року

м. Яремче

№ 252-16/2017

Про
виконання
міського
бюджету за
І півріччя 2017
року та внесення змін до
бюджету.
За І півріччя 2017 року надходження до загального та спеціального
фондів міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів)
склали 30 747,9 тис. грн. В свою чергу міжбюджетні трансферти загального
та спеціального фонду склали 121 334.6 тис. грн. (дотація вирівнювання з
державного бюджету –1686,3 тис. грн., субвенції загального та спеціального
фондів склали 119 648,3 тис. грн. Доходи загального фонду склали 29872.3
тис. грн., що становить 113.4 відс. до плану на звітній період.
Значну питому вагу в складі доходів загального фонду займає:
- податок з доходів фізичних осіб – 62.3 відсотка, якого надійшло 18598.6
тис. грн. або 113.4 відс. до плану на звітній період.
- плата за землю – 15.4 відс., якої надійшло 4600.5 тис. грн. або 146.5 відс.
до плану на звітній період.
Доходи спеціального фонду (без врахування міжбюджетних
трансфертів) склали 875.6 тис. грн., в тому числі до бюджету розвитку
надійшло 136.8 тис. грн.
Видатки загального фонду за І півріччя 2017 року проведені в сумі
116 364,6 тис. грн., що складає 50.8 відсотка до уточненого плану на 2017
рік. Із загального фонду видатків видатки соціального спрямування
складають 82,5 відсотка. Видатки спеціального фонду проведені в сумі
1 367,4 тис.грн.
Враховуючи вищенаведене, міська рада
вирішила:
1. Інформацію фінансового управління Яремчанського міськвиконкому
щодо виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року взяти до уваги.
2. Затвердити:
- звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року згідно з
додатками 1-2, які є його невід’ємною частиною.

3. Оприлюднити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя
2017 року згідно з вимогами чинного законодавства.
4. Затвердити розпорядження міського голови від 30.08.2017 року №
167-р «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та врахування
субвенції», №168-р «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та
врахування субвенції».
5. Врахувати в дохідній частині загального фонду міського бюджету
субвенцію в сумі 60 000 ( Шістдесят тисяч) гривень, виділену із державного
бюджету по ККД 41033600 «Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування
окремих захворювань».
Спрямувати вказану субвенцію фінансовому управлінню за ТПКВК 7522220
«Інші заходи в галузі охорони здоров’я», а саме:
40 000 (Сорок тисяч) гривень для Яремчанської центральної міської лікарні;
20 000(Двадцять тисяч) гривень для Ворохтянської міської лікарні.
6. Зменшити бюджетні призначення загального фонду міського
бюджету на суму 6 000 (Шість тисяч) гривень за КПКВК 0126650 КФК
0456 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг», спрямувавши їх
міськвиконкому для міського комунального підприємства за КПКВК МБ
0126130
«Забезпечення
функціонування
комбінатів
комунальних
підприємств» для придбання матеріалів для поточного ремонту вуличного
освітлення(по вул. Ковпака 39-41, Страчених, Шевченка).
7. Із коштів передбачених управлінню праці та соціального захисту
населення міськвиконкому на інші видатки за ТПКВК МБ 1513400 КФК
1090 «Міська комлексна програма соціального захисту населення
Яремчанської міської ради на 2017-2019 роки» спрямувати 15 000
(П’ятнадцять тисяч) гривень фінансовому управлінню як субвенцію
обласному бюджету за ТПКВК МБ 7518800 КФК 0180 «Інші субвенції» для
виготовлення бланків посвідчень багатодітних сімей.
8. Внести зміни в рішення міської ради від 23.05.2017 р. № 214-13/2017
«Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл
коштів», а саме:
- викласти в новій редакції п. 3.5: 190 000 ( Сто дев`яносто тисяч)
гривень управлінню освіти , з яких:
- 133 000 (Сто тридцять три тисячі) гривень за ТПКВК МБ 1011020 КФК
0921 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами» для поточного ремонту котелень та придбання матеріалів для
освітніх закладів та установ, зокрема:
- Яремчанська ЗОШ І- ІІІ ст. № 1 - 15 000 гривень;
- Яремчанська ЗОШ І- ІІІ ст. № 2 - 20 000 гривень;
- Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ст. - 13 000 гривень;
- Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ст.
- 10 000 гривень;
- Поляницька ЗОШ І-ІІ ст.
- 65 000 гривень;
- Вороненківська ЗОШ І ст.
- 10 000 гривень;

- 5 000 (П'ять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 1010180 КФК 0111
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»;
- 52 000(П’ятдесят дві тисячі) гривень за ТПКВК МБ 1011020 КФК 0921
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами», з них:
34 150(Тридцять чотири тисячі сто п’ятдесят) гривень на придбання
циркуляційного насоса для Яремчанської ЗОШ І- ІІІ ст. № 1,при цьому
здійснити передачу до бюджету розвитку спеціального фонду міського
бюджету;
17 850(Сімнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят) гривень на придбання теплового
лічильника для Микуличинської ЗОШ І-ІІІ ст., при цьому здійснити
передачу до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету.
- викласти в новій редакції п.3.8.: 100 000 (Сто тисяч) гривень за ТПКВК
МБ 0126060 КФК 0620 «Благоустрій міст, сіл, селищ» для поточного
ремонту переливної кладки по вул. Героїв Майдану в м. Яремче;
- внести зміни в додаток №1 до данного рішення, а саме: фінансовому
управлінню зменшити призначення для Яремчанської центральної міської
лікарні на капітальний ремонт інфекційного відділу на суму 155 000 (Сто
п’ятдесят п’ять тисяч) гривень , спрямувавши їх як субвенцію обласному
бюджету за ТПКВК МБ 7518800 КФК 0180 «Інші субвенції» на
співфінансування проекту «Капітальний ремонт інфекційного відділення в
рамках здійснення комплексних заходів з енергозбереження».
9. Із коштів передбачених управлінню освіти міськвиконкому на інші
освітні програми за ТПКВК МБ 1011210 КФК 0921 «Розвиток освіти на
2016-2023 роки» спрямувати 35 330 (Тридцять п’ять тисяч триста тридцять)
гривень за ТПКВК МБ 1011020 КФК 0921 «Надання загальної середньої
освіти загальноосвітніми навчальними закладами» на придбання
циркуляційного насоса для Яремчанської ЗОШ І- ІІІ ст. № 2, при цьому
здійснити передачу до бюджету розвитку спеціального фонду міського
бюджету.
10. Із коштів передбачених управлінню освіти за за ТПКВК МБ
1011020 КФК 0921 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами» п.2.4. рішення міської ради від 04.07.2017 р. № 23714/2017 «Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл
коштів», здійснити передачу в сумі 88 145 (Вісімдесят вісім тисяч сто сорок
п’ять) гривень із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету.
11. Із коштів передбачених відділу культури за ТПКВК МБ 2414060
здійснити передачу в сумі 1 550 (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят) гривень із
загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського
бюджету на придбання книг в Яремчанську централізовану бібліотечну
систему.
12. Спрямувати частину залишків фонду розвитку спеціального фонду
міського бюджету станом на 01.01.2017 року в сумі 21 000 (Двадцять одна
тисяча) гривень міськвиконкому для ВУВКГ за КПКВК МБ 0126052

«Забезпечення функціонування водопровідно- каналізаційного господарства»
для придбання відбійного молотка.
13. Зменшити фінансовому управлінню міськвиконкому кошти
резервного фонду в сумі 90 000 ( дев’яносто тисяч) гривень за КПКВК МБ
7518010« Резервний фонд». Спрямувати вказані кошти, зокрема:
- 10 000(Десять тисяч) гривень відділу культури міськвиконкому за КПКВК
МБ 2418600 «Інші видатки» на виконання регіональної цільової програми
«Духовне життя на 2017-2022 рр.»як дольова участь у придбанні звукової
апаратури для Церкви Вознесіння Господнього в с. Микуличин, уч.
Полумистий;
- 20 000(Двадцять тисяч) гривень міськвиконкому для міського комунального
підприємства за КПКВК МБ 0126060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на
поточний ремонт дороги по вул. Свободи (під’їзд до багатоквартирних
будинків та ДНЗ «Гірський струмочок»);
- 30 000(Тридцять тисяч) гривень міськвиконкому для ВУВКГ за КПКВК
МБ 0126052 «Забезпечення функціонування водопровідно- каналізаційного
господарства» на придбання матеріалів для поточного ремонту
каналізаційного колектора по вул. Галицька-Бандери;
- 30 000(Тридцять тисяч) гривень міськвиконкому для міського комунального
підприємства за КПКВК МБ 0126060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на
придбання матеріалів для поточного ремонту ливневої каналізації по вул.
Галицька- С. Бандери в м. Яремче.
14. Внести зміни в рішення міської ради від 04.07.2017 р. № 237-14/2017
«Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік та перерозподіл
коштів», а саме викласти в новій редакції:
- абзац 3, п. 2.9.: 25 000 (Двадцять п’ять тисяч) гривень міськвиконкому
для міського комунального підприємства за КПКВК МБ 0126060
«Благоустрій міст, сіл, селищ» для придбання матеріалів для поточного
ремонту дороги по вул. Партизанська в м. Яремче.
- абзац 4, п.2.20.: 60 000 (Шістдесят тисяч) гривень на придбання
матеріалів для поточного ремонту поліклініки.
15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань економіки, фінансів, бюджету, туризму та інвестицій
( А.Андрухович).

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Пояснювальна записка
До звіту про виконання
міського бюджету
за І півріччя 2017 року
За

І півріччя

2017 року до міського бюджету м. Яремче (без

врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло доходів загального та
спеціального фондів в сумі 30 747 ,9 тис. грн. 114,3 відс. до уточненого
плану на звітній період , в тому числі до загального фонду – 298 72,3тис. грн.
або відповідно становить 113,4 відс.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
загального фонду бюджету м. Яремче ( без врахування трансфертів )
збільшились на 44,3 відс.
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) склали
875.6 тис. грн., що становить 154,9 відс. до уточненого плану на звітній
період.

Дотації вирівнювання з Державного бюджету надійшло в сумі 16

86.3 тис. грн. що становить 100 відс. до уточненого плану на звітній період.
Субвенцій з Державного бюджету на виконання програм соціального
захисту населення одержано в сумі 54 476,3 тис. грн. що становить 95,5 відс.
до уточненого плану на звітній період.
Видатків загального фонду проведено на 50.8 відсотки до уточненого
плану на рік 2017 року або на 52.4 відсотки до затвердженого плану на рік.
В структурі видатків 44.5 відс. займають видатки за рахунок субвенції з
Державного бюджету ( допомоги сім’ям з дітьми, субсидії).
По основних галузях в загальній сумі видатки складають:
- на освіту - 34 065,2 тис. грн. ( 29,3%)
- культуру - 3 815,4 тис. грн. (3,3 %)
- апарат управління – 8 309,7 тис. грн.( 7,1%)

На 2017 рік на виконання програм,

затверджених міською радою

заплановано кошти в сумі 4 482.5 тис. грн. За І півріччя 2016 року на
виконання вказаних програм профінансовано кошти в сумі 1 301.9 тис. грн.
або 29.0 відсотки до плану на рік.
Як при плануванні, так і при фактичному виконанні, в структурі
видатків міського бюджету 64,9 відсотка займають видатки на оплату праці,
5,3 відсотків на оплату енергоносіїв.
По охороні здоров’я видатки на харчування одного ліжко-дня
становлять 9,10 грн., на медикаменти 17,53 грн., по установах освіти
харчування одного діто-дня в дитячо-навчальних закладах становить 10,0
грн., а по загальних школах – 10,0 грн.
Станом на 01.07.2017

року працівникам бюджетних установ

заборгованості по заробітній платі немає.

Кредитування загального фонду на 2017 рік передбачено в сумі

25,0

тис. грн., однак станом на 01.07.2016 року кошти на кредитування не
виділялись.
Начальник
фінансового управління

Ганна Бойчук

