
                                                                              

УКРАЇНА
                                  ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ  ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

                                                            РІШЕННЯ

Від 05.01.2017 року №1                                                           І сесія селищної ради 

смт.Воскресенське                                                                   восьмого скликання

        Про селищний бюджет 
Воскресенської селищної ради  
на 2017рік.
           Розглянувши поданий   проект  селищного   бюджету  Воскресенської
селищної  ради  на  2017рік,  відповідно  до  статей  143,  144  Конституції  України,
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України
на  2017  рік»,  на  підставі  пункту  23  частини  першої  статті  26,  частини  першої
статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Воскресенська
селищна рада
ВИРІШИЛА:
        1. Визначити на 2017 рік:

-   доходи   Воскресенського  селищного  бюджету  у  сумі  37  820,547  тис.
гривень, у тому числі  доходи загального фонду селищного бюджету – у сумі  37
303,047 тис. гривень та  доходи спеціального фонду селищного бюджету у сумі
517,500тис. гривень (додаток 1);

-  видатки селищного бюджету у сумі 37 820,547 тис. гривень, у тому числі
видатки загального фонду бюджету 37 303,047 тис. гривень,  видатки спеціального
фонду бюджету 517,500 тис. гривень (додаток 2); 

2.Визначити  оборотний  залишок  бюджетних  коштів селищного  бюджету  в
сумі  560,000тис.гривень. 

3. Затвердити  на  2017  рік  у  складі  видатків  селищного  бюджету  обсяги
міжбюджетних трансфертів (додаток 3,4).

Передати  делеговані  державою  повноваження  на  2017  рік  по  медичному
обслуговуванню  вторинною  (спеціалізованою)  медичною  допомогою  мешканців
населення Воскресенської селищної ради, а саме: смт Воскресенське, сіл Горохівка,
Калинівка,  Пересадівка,  у медичних закладах  Вітовської   центральної районної
лікарні  з  відповідною  передачею  обсягу  міжбюджетного  трансферту  у  вигляді
субвенції  з  бюджету  Воскресенської  селищної  ради  до  бюджету  Вітовського
району у 2017 році відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України в сумі
5208,660 тис. гривень в т.ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  в  сумі   5081,100  тис.гривень  та  додаткової  дотації  з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 127,560
тис.гривень(додаток 3).

Передати делеговані державою повноваження по медичному  обслуговуванню
первинною  (спеціалізованою)  медичною  допомогою  населення  Воскресенської



селищної ради, а саме смт Воскресенське, сіл Горохівка, Калинівка, Пересадівка, у
медичних  закладах  Комунального  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» з відповідною передачею обсягу міжбюджетного трансферту
у  вигляді  субвенції  з  бюджету  Воскресенської  селищної  ради  до  бюджету
Вітовського  району  у  2017  році  відповідно  до  статті  101  Бюджетного  кодексу
України  в  сумі  3472,440  тис.гривень  в   т.ч.  за  рахунок  медичної  субвенції
3387,400  тис.  гривень  та  додаткової  дотації  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 85,040 тис.гривень (додаток 3).

 Передати  делеговані  державою  повноваження  на  2017  рік  по  освітній
субвенції  населення  Воскресенської  селищної  ради,  а  саме,
смт  Воскресенське,  сіл  Горохівка,  Калинівка,  Пересадівка,  у  Воскреснській,
Калинвській  та  Пересадівській  школах  з  відповідною  передачею  обсягу
міжбюджетного  трансферту  у  вигляді  субвенції  з  бюджету  Воскресенської
селищної ради до бюджету Вітовського району у 2017 році відповідно до статті 101
Бюджетного кодексу України в  сумі  12804,500 тис.  гривень  в   т.ч.  за  рахунок
освітньої субвенції  9829,600 тис. грн. та додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам на  здійснення переданих з  державного бюджету  видатків  з
утримання  закладів  освіти  та  охорони  здоров'я в  сумі  2974,900  тис.гривень
(додаток 3).
       4.Надати право селищній раді за погодженням з постійною комісією селищної
ради  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та власності,
за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів,
що  вплине  на  збільшення  або  зменшення  дохідної  та  видаткової  частини
селищного бюджету:

-внести зміни до рішення про селищний бюджет на 2017 рік;
-протягом  року  проводити  розподіл  та  перерозподіл  міжбюджетних

трансфертів між місцевим бюджетом,  із  внесенням відповідних змін до розпису
селищного бюджету на 2017 рік;

шляхом видання відповідного розпорядження голови селищної ради.
5.  Затвердити  у  складі  видатків  селищного  бюджету  кошти  на  реалізацію

регіональних галузевих програм у сумі 5969,247тис.гривень (додаток 5).
         6. Затвердити  перелік  захищених  статей   видатків  загального  фонду
селищного бюджету на 2017рік 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.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-  позики  на  покриття  тимчасових  касових  розривів  селищного  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.

8. Розпоряднику коштів (Воскресенська селищна рада)  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
(додаток 6).
         9.Установити,  що  після  прийняття  рішення  «Про  селищний  бюджет
Воскресенської  селищної  ради  на  2017 рік»  внесення  змін  до  бюджетних
призначень  головного  розпорядника  коштів  та  перерозподіл  здійснюється
відповідно  до  статті  23  Бюджетного  кодексу  України  та  Постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  12  січня  2011  року  №18  «Про  затвердження  Порядку
передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету.
        10. Установити, що у загальному фонді Воскресенського селищного бюджету
на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  селищного

бюджету на 2017рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного

кодексу України.                                                                                       
12.  Установити,  що відповідно до статі  80  Бюджетного кодексу України у

2017 році встановлюється звітність про виконання селищного бюджету: 
 -  квартальний  та  річний  звіти  про  виконання  селищного  бюджету  у

двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду надаються
постійній  комісії  селищної  ради  з  питань  планування  бюджету,  фінансів,
економічної реформи, приватизації та власності в обсягах і за єдиними формами,
установленими Державною казначейською службою України.

13. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

          15.  Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,
планування, бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації
та власності.

Голова Воскресенської селищної ради                     Шаповалов О.М.
______________________ 
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