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УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Тридцять третя сесія

РІШЕННЯ
Від 19.09.2019

м.Яремче

№ 485-33/2019

Про внесення змін до міського
бюджету м. Яремче на 2019 рік
та перерозподіл коштів
Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши запити окремих
відділів та управлінь міськвиконкому, рішення Татарівської сільської ради
від 10.09.2019 року №198-44/2019 « Про внесення змін до сільського бюджету с. Татарів», спільне розпорядження Івано- Франківської обласної
державної адміністрації та Івано – Франківської обласної ради від
09.09.2019 № 447/527-р» Про спрямування залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих
на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості» міська рада
вирішила:
1. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства видатки в сумі 515 600 (П`ятсот п`ятнадцять тисяч шістсот) 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, при цьому здійснити
передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду
міського бюджету на суму 153 000 гривень.
2. Внести зміни в додаток 1 до рішення міської ради від 07.03.2019
року № 447 – 28/2019 « Про внесення змін до міського бюджету м. Яремче
на 2019 рік», а саме:
- викласти в новій редакції п.5.9,:
«Придбання матеріалів для поточного ремонту дорожнього полотна по
вул Яремчука» -10 000 ( десять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0227461
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- викласти в новій редакції п. 5.10:
«Придбання матеріалів для зовнішнього освітлення по вул.
Прикарпатська» - 10 000( Десять тисяч) гривень за ТПКВК МБ0226020
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«Забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що
виробляють, виконують, надають житлово – комунальні послуги».
3. Внести зміни в додаток 1 до рішення міської ради від 30.05.2019
року № 465 – 30/2019 « Про внесення змін до міського бюджету м. Яремче
на 2019 рік та перерозподіл коштів», а саме:
- викласти в новій редакції п.1.3:
« Придбання матеріалів для поточного ремонту поліклініки Яремчанської
центральної міської лікарні – 83 000 ( Вісімдесят три тисячі) гривень за
ТПКВК МБ 3742010«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню»;
- викласти в новій редакції п.5.10:
«Придбання матеріалів для поточного ремонту дорожнього полотна по вул
Яремчука» - 10 000(десять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» за
рахунок коштів місцевого бюджету». Зменшити при цьому видатки на
10 000( десять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0228110 «Заходи із
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха».
4. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету по ККД
41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету » на суму 25 600(Двадцять
п`ять тисяч шістсот) гривень, спрямувавши їх міськвиконкому за ТПКВК
МБ 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет».
5. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету по ККД
41052000 «Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на суму 1648.04
(Одна тисяча шістсот сорок вісім) гривень 04 копійки, спрямувавши їх
міськвиконкому за ТПКВК МБ 0212146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань».
6. Зменшити міськвиконкому для міського комунального підприємства видатки в сумі 180 400 (Сто вісімдесят тисяч чотириста) гривень за
ТПКВК МБ 0227442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної
інфраструктури», спрямувавши їх міськвиконкому для міського
комунального підприємства за за ТПКВК МБ 0227461 «Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» за рахунок
коштів місцевого бюджету», з яких:
- 38 000(тридцять вісім тисяч) гривень на придбання матеріалів для
поточного ремонту вул. Петраша, Партизанська;
- 4 400(чотири тисячі чотириста) гривень на придбання матеріалів для
поточного ремонту вул. Кам`янка (до кладовища);
- 15 000(п`ятнадцять тисяч) гривень на придбання матеріалів для
поточного ремонту вул. Стефаника;
- 9 000( дев`ять тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного
ремонту вул.І. Франка;
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- 50 000(п`ятдесят тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного
ремонту вул. Б. Хмельницького;
- 9 000( дев`ять тисяч) гривень на придбання матеріалів для поточного
ремонту вул. Чорновола;
- 5 000(п’ять тисяч) гривень на придбання матеріалів для укріплення
моста по вул. Прикарпатській;
- 40 000( сорок тисяч) гривень на придбання підсипочного матеріалу;
- 10 000( десять тисяч) гривень на оплату послуг роботи екскаватора по
вул.Партизанська.
7.Міськвиконкому перерозподілити призначення в межах
бюджетних програм, а саме:
- зменшити на 115 000 (Сто п`ятнадцять тисяч) гривень призначення за
ТПКВК МБ 0213140 « Оздоровлення та відпочинок дітей»;
- збільшити на 115 000(Сто п`ятнадцять тисяч) гривень призначення за
ТПКВК МБ 0210150 « Організаційне, інформаційно- аналітичне та
матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради( у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад» на придбання комп`ютерної техніки, катриджів та
відеокамер для відділів міськвиконкому, системи для проведення нарад в
режимі онлайн, при цьому здійснити передачу із загального фонду до
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму 87 500(
вісімдесят сім тисяч п`ятсот) гривень.
8. Доповнити абзац 2 п.6 рішення міської ради від 07.03.2019 року
№ 447-28/2019 « Про внесення змін до міського бюджету м. Яремче на
2019 рік» слова і цифрами:
« при цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету на суму 10 000(десять тисяч)
гривень на придбання мотопомпи.
9. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію із обласного бюджету в сумі 198 000 (сто дев’яносто
вісім тисяч) гривень по ККД 41054000 «Субвенція з місцевого бюджету на
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з
державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду»,
спрямувавши їх фінансовому управлінню міськвиконкому для:
а) Ворохтянського селищного бюджету за ТПКВК МБ 3719490
«Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок
залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що
утворився на початок бюджетного періоду» – 99 000( дев’яносто дев’ять
тисяч) гривень на придбання телемедичного обладнання для амбулаторії
загальної практики сімейної медицини по вул. Богдана Хмельницького, 9,
смт. Ворохта Яремчанської міської ради;
б) Комунального некомерційного підприємства «Яремчанський
ЦПМСД» за ТПКВК МБ 3732111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
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допомоги» - 99 000 (дев’яносто дев’ять тисяч) гривень на придбання
теле-медичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної
медицини по вул. Грушевського ,91, с. Микуличин Яремчанської міської
ради.
10. Врахувати в загальному фонді міського бюджету субвенцію з
Татарівського сільського бюджету в сумі 163 100 (Сто шістдесят три
тисячі сто) гривень по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого
бюджету», спрямувавши їх:
10.1. Управлінню освіти міськвиконкому - 98 000 ( дев’яносто вісім тисяч)
гривень за ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загально - освітніми навчальними закладами», з яких:
- 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень для Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ступенів
на ремонт автобуса;
- 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень для Татарівської школи для
придбання господарських товарів та інвентарю.
10.2. Фінансовому управлінню за ТПКВК МБ 3732111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги» комунальному некомерційному підприємству «Яремчанський ЦПМСД» - 65 100 (шістдесят п’ять тисяч сто)
гривень, з яких 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень – для оплати електроенергії, 15 100 (п'ятнадцять тисяч сто ) гривень для придбання жалюзі.
11. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду міського
бюджету субвенцію з Татарівського сільського бюджету в сумі 112 000
(сто дванадцять тисяч) гривень по ККД 41053900 «Інші субвенції з
місцевого бюджету», спрямувавши її управлінню освіти міськвиконкому за
ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально освітніми навчальними закладами» на зміцнення матеріально – технічної
бази Татарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Яремчанської міської ради, а саме:
- 100 000 (сто тисяч) гривень – для придбання комп’ютерного обладнання;
- 12 000 (дванадцять тисяч) гривень – для придбання холодильника.
12. Спрямувати частину вільного залишку загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 року в сумі 5 200(п`ять тисяч двісті)
гривень відділу культури міськвиконкому для Яремчанської школи мистецтв за ТПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
на виконання заходів цільової програми «Культура Яремчанщини на 20172022 роки» на виплату стипендій міського голови для учнів школи – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, фестивалів.
13.Перерозподілити міськвиконкому для міського комунального
підприємства кошторисні призначення по бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету, а саме:
- зменшити призначення в сумі 67 000 (Шістдесят сім тисяч ) гривень
за ТПКВК МБ 0227310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального
господарства» на реконструкцію мережі дощової каналізації поверхневого
стоку по вул. С. Бандери в м. Яремче;
- спрямувати призначення в сумі 67 000 (шістдесят сім тисяч)гривень
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за ТПКВК МБ 0227461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури» на капітальний ремонт моста по вул. Партизанська в м. Яремче.
14.Перерозподілити
частину
кошторисних
призначень
міськвиконкому для міського комунального підприємства в сумі 27 000
(двадцять сім) тисяч гривень, передбачені п.5.4 додатку 1 до рішення від
16.05.2019 року № 460-30/2019 « Про перерозподіл коштів та врахування
субвенцій», а саме:
- зменшити призначення за ТПКВК МБ 0226020 «Забезпечення
функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють,
виконують, надають житлово – комунальні послуги» на придбання
матеріалів для влаштування вуличного освітлення по вул. Партизанська;
- спрямувати за ТПКВК МБ 0227461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на капітальний ремонт моста по
вул. Партизанська в м. Яремче, при цьому здійснити передачу із загального
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на
суму 27 000 гривень.
15.Зменшити фінансовому управлінню призначення в сумі
15 000(п`ятнадцять тисяч) гривень, передбачені п. 1.1 додатку 1 до рішення
міської ради від 13.06.2019 року № 472-31/2019 « Про перерозподіл
коштів» як субвенцію для Микуличинського сільського бюджету за
ТПКВК МБ 3719770 « Інші субвенції з місцевого бюджету» на
реконструкцію – відновлення вуличного освітлення на уч. Горби,
спрямувавши їх міськвиконкому для міського комунального підприємства
за ТПКВК МБ 0227461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури»
на капітальний ремонт моста по вул.
Партизанська в м. Яремче, при цьому здійснити передачу із загального
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на
суму 15 000 гривень.
16.Зменшити фінансовому управлінню призначення в сумі
15 000(п`ятнадцять тисяч) гривень , передбачені п. 1.2 додатку 1 до
рішення міської ради від 13.06.2019 року № 472-31/2019«Про перерозподіл
коштів» як субвенцію для Микуличинського сільського бюджету за
ТПКВК МБ 3719770 « Інші субвенції з місцевого бюджету» на
реконструкцію – відновлення вуличного освітлення на уч. Ділок,
спрямувавши їх міськвиконкому для міського комунального підприємства
за ТПКВК МБ 0227461«Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури»
на капітальний ремонт моста по вул.
Партизанська в м. Яремче, при цьому здійснити передачу із загального
фонду до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету на
суму 15 000 гривень.
17. Зменшити фінансовому управлінню призначення в сумі 30 000
(тридцять тисяч) гривень , передбачені п. 1.1 додатку 1 до рішення міської
ради від 07.03.2019 року № 447-28/2019 «Про внесення змін до міського
бюджету м. Яремче на 2019 рік» як субвенцію для Ворохтянського
селищного бюджету за ТПКВК МБ 3719770 « Інші субвенції з місцевого
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бюджету» на виготовлення та розміщення вказівників із назвою вулиць та
об`єктів інфраструктури, спрямувавши їх міськвиконкому для міського
комунального підприємства за ТПКВК МБ 0227461«Утримання та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»
на
капітальний ремонт моста по вул. Партизанська в м. Яремче, при цьому
здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку спеціального
фонду міського бюджету на суму 30 000 гривень.
18. Перерозподілити частину коштів в сумі 15 000( п`ятнадцять
тисяч) гривень передбачених фінансовому управлінню п. 1.1 додатку 1 до
рішення міської ради від 07.03.2019 року № 447-28/2019«Про внесення
змін до міського бюджету м. Яремче на 2019 рік» як субвенцію для Ворохтянського селищного бюджету за ТПКВК МБ 3719770 « Інші субвенції з
місцевого бюджету» на виготовлення та розміщення вказівників із назвою
вулиць та об`єктів інфраструктури на дольову участь у придбанні
автозупиночного пункту в смт. Ворохта.
19. Зменшити частину коштів в сумі 40 000(сорок тисяч) гривень
передбачених фінансовому управлінню п. 1.3 додатку 1 до рішення міської ради від 28.02.2019 року № 442-28/2019«Про спрямування вільного
залишку коштів загального фонду міського бюджету та внесення змін до
міського бюджету»» як субвенцію для Ворохтянського селищного
бюджету за ТПКВК МБ 3719770 « Інші субвенції з місцевого бюджету»
на придбання матеріалів для облаштування території біля символічної
могили по вул. Д. Галицького в смт. Ворохта та спрямувати
міськвиконкому для міського комунального підприємства за ТПКВК МБ
0227461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури» на капітальний ремонт моста по вул. Партизанська в м.
Яремче, при цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету
розвитку спеціального фонду міського бюджету на суму 40 000 гривень.
20. Зменшити частину коштів в сумі 18 000(вісімнадцять тисяч)
гривень передбачених фінансовому управлінню п. 1.1 додатку 1 до
рішення місь-кої ради від 07.03.2019 року № 447-28/2019«Про внесення
змін до міського бюджету м. яремче на 2019 рік» як субвенцію для
Ворохтянського селищного бюджету за ТПКВК МБ 3719770 « Інші
субвенції з місцевого бюджету» на виготовлення та розміщення
вказівників із назвою вулиць та об`єктів інфраструктури», спрямувати
управлінню освіти міськвиконкому для Ворохтянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
за ТПКВК МБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально освітніми навчальними закладами» на придбання бензинової пили, при
цьому здійснити передачу із загального фонду до бюджету розвитку
спеціального фонду міського бюджету на суму 18 000 гривень.
21.Із коштів передбачених управлінню праці та соціального захису 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 25 000( двадцять
п`ять тисяч) гривень за напрямком «Поліпшення житлових умов, лікування
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та реабілітація учасників бойових дій в Афганістані та осіб з
інвалідністю».
22.Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в
міжсесійний період:
- від 22.08.2019 № 172-р «Про перерозподіл кошторисних призначень»;
- від 30.08.2019 № 174-р «Про врахування субвенції».
23.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

