УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 05 січня 2015 року
селище Верховина
Про районний бюджет
на 2015 рік

Районна рада
вирішила:
1.
Визначити на 2015 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 210939,3 тис.гривень, в тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 210559,3 тис.гривень, доходи
спеціального фонду районного бюджету 380,0 тис.гривень, у тому числі
бюджету розвитку 150,0 тис.гривень згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 210873,3 тис.гривень, в тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 210493,3 тис.гривень, видатки
спеціального фонду районного бюджету 380,0 тис.гривень згідно з додатком 3
цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі
182,0 тис.гривень згідно з додатком 4 цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 248,0 тис.гривень, у тому
числі надання кредитів із загального фонду 66,0 тис.гривень та надання
кредитів із спеціального фонду 182,0 тис.гривень згідно з додатком 4 цього
рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2015 рік, в тому числі по загальному фонду 210493,3
тис. гривень та спеціальному фонду 380,0 тис. гривень за функціональною та
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів згідно
з додатком 3 цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного
бюджету у сумі 40,0 тис.гривень.

4. Затвердити на 2015рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5
цього рішення:
- субвенції місцевим бюджетам
на виконання програми розвитку
місцевого самоврядування в Івано - Франківській області на 2011-2015 роки (
переможцям обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування ) 150,0 тис. гривень.
5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі
100,0 тис. гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,
виробами медичного призначення для індивідуального користування;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за
рахунок коштів резервного фонду бюджету.
7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм на загальну суму 1925,5 тис.гривень згідно з
додатком 6 цього рішення.
8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних
асигнувань.
9. Відповідно до Бюджетного кодексу України (із внесеними змінами)
затвердити перелік закладів освіти та культури, які передаються з селищного та
сільських бюджетів на фінансування з районного бюджету згідно з додатком 7
цього рішення.
10. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на
2015рік належать надходження, визначені статтями 64, 66 Бюджетного кодексу
України, а також трансферти, що надаються районному бюджету з Державного
бюджету України, обласного бюджету та субвенції, що передаються з інших
місцевих бюджетів.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
районного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції з обласного бюджету
місцевим бюджетам на
виконання
програми
розвитку місцевого
самоврядування в Івано - Франківській області на 2011-2015 роки (переможцям
обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування).
Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються
з іншої частини бюджету .
Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів
наданих на будівництво (реконструкцію) житла індивідуальним сільським
забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право
фінансовому
управлінню
районної
державної
адміністрації
(В.Ватаманюк) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного
періоду.
13. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з
постійною комісією районної ради з питань бюджету і фінансів у міжсесійний
період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за
рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл
і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими
бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
14. Надати право фінансовому управлінню районної державної
адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань
бюджету і фінансів при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої
класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування
районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
15. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на
01.01.2015 року по загальному фонду районного бюджету в сумі 2213,6 тис.
гривень головним розпорядникам коштів районного бюджету:
15.1 центральній районній лікарні – 1482,9 тис.гривень, з них:
- на виплату заробітної плати працівникам установ охорони здоров»я –
1332,9 тис.гривень;
- на придбання медичного обладнання – 60,0 тис.гривень та 90,0 тис.
гривень для проведення капітального ремонту даху поліклінічного відділення
центральної районної лікарні, передавши зазначені кошти до спеціального
фонду (бюджету розвитку);
15.2 фінансовому управлінню районної державної адміністрації – 269,0
тис.гривень на реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку
сільських населених пунктів Верховинського району, з яких за КФКВ 250380
КЕКВ 2620 – 233,0 тис.гривень та за КФКВ 250380 КЕКВ 3220 – 36,0 тис.

гривень, передавши їх до спеціального фонду (бюджету розвитку);
15.3 районній державній адміністрації – 461,7 тис.гривень, з яких на
реалізацію:
- Комплексної програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах
органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного
характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території
Верховинського району – 50,0 тис.гривень;
- Комплексної програми забезпечення правопорядку, боротьби із
злочинністю і корупцією, захисту свобод громадян та здійснення
профілактичних заходів з безпеки дорожнього руху та недопущення дорожньотранспортних пригод – 15,0 тис.гривень;
- Програми підвищення ефективності системи державного управління
народногосподарським комплексом району – 246,7 тис.гривень;
- Програми розвитку інвестиційної діяльності в районі – 10,0
тис.гривень;
- Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів та цивільного
захисту населення в районі - 140,0 тис.гривень.
16. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів, що склався на
01.01.2015 року по спеціальному фонду районного бюджету (бюджету
розвитку) в сумі 47,1 тис.гривень головним розпорядникам коштів районного
бюджету:
16.1. відділу освіти районної державної адміністрації – 20,4 тис.гривень
для погашення заборгованості по проведенню робіт з реконструкції шкільного
стадіону спортивного майданчика села Буковець за КФКВ 250403 КЕКВ 3132;
16.2. фінансовому управлінню районної державної адміністрації – 26,7
тис.гривень на реалізацію заходів Програми соціально-економічного розвитку
сільських населених пунктів району за КФКВ 250380 КЕКВ 3220.
Фінансовому
управлінню
районної
державної
адміністрації
(В.Ватаманюк) внести уточнення у бюджетні призначення головних
розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо
розподілу за функціональною та економічними ознаками.
17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням рішення покласти на
районної ради з питань бюджету і фінансів (М. Нечай).

Голова районної ради

постійну комісію

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 05 січня 2015 року
селище Верховина
Про передачу коштів
між місцевими бюджетами
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетним кодексом України, листом Міністерства соціальної політики
України №3142/0/14-14/57 від 04.04.2014 року та враховуючи важливість
забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення району,
надання їм підтримки у подоланні наслідків пов»язаних з економічною та
політичною нестабільністю, і відповідно до рекомендацій постійної комісії
районної ради з питань бюджету і фінансів від 30.12.2014 року №96, районна
рада
вирішила:
1. Міжбюджетні трансферти в загальній сумі 135 088 гривень у вигляді
інших субвенцій від сільських бюджетів:
- В.Ясенівської сільської ради – 33 752 грн.;
- Голівської сільської ради – 33 752 грн.;
- Пробійнівської сільської ради – 33 800 грн.;
- Яблуницької сільської ради – 16 900 грн.;
- Зеленської сільської ради – 16 884 грн.
направити на збільшення обсягу видатків головному розпоряднику коштів
районній державній адміністрації за кодом функціональної класифікації
видатків 091101 (розпорядник РЦСССДМ) на фінансування з 01.01.2015 року
фахівців із соціальної роботи.
2. Укласти договір між Верховинською районною радою та відповідними
сільськими радами про передачу коштів між місцевими бюджетами на
утримання фахівців із соціальної роботи для надання соціальних послуг на
території відповідних сільських рад з 01.01.2015 року.

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(В.Ватаманюку) внести відповідні зміни до показників районного бюджету на
2015 рік зазначених в пункті 1 цього рішення при наявності всіх
підтверджуючих документів.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету і фінансів (М.Нечай).

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 05 січня 2015 року
селище Верховина
Про депутатський запит
В. Комана
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні », статей 21, 22 Закону України « Про статус
депутатів місцевих рад », районна рада
вирішила:
1. Депутатський запит В. Комана щодо обстеження якості води в басейні
річки Білий Черемош у селі Гринява направити для розгляду Державній
екологічній інспекції у Івано- Франківській області ( додається ).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний термін.

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 05 січня 2015 року
селище Верховина
Про депутатський запит
Д. Шкрібляка
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», районна рада
вирішила:
1. Депутатський запит Д. Шкрібляка щодо інформації для депутатів
районної ради про виконання всіх ремонтних, ремонтно - будівельних
робіт в районі в 2014 році за бюджетні кошти (районного та обласного
бюджетів), зокрема, вартість цих робіт та їх виконавців направити для
розгляду голові районної державної адміністрації Ярославу Скуматчуку
( додається ).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний термін.

Голова районної ради

Іван Маківничук

УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Івано-Франківської області
Шосте демократичне скликання
(двадцять сьома сесія)
РІШЕННЯ
від 05 січня 2015 року
селище Верховина
Про депутатський запит
В.Тупилюка
Відповідно до частин 7,8 статті 49 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів
місцевих рад”, районна рада
вирішила:
1. Депутатський запит В.Тупилюка щодо надання відомостей про полонини що
знаходяться на території району (коли, кому і на який період надані в оренду)
направити для розгляду голові районної державної адміністрації Скуматчуку
Я.Ю. (додається).
2. Відповідь на запит подати районній раді та депутату у місячний термін.

Голова районної ради

Іван Маківничук

