
                                                                                

          УКРАЇНА
                                  ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ  ВІТОВСЬКИЙ  РАЙОН

  Р І Ш Е Н Н Я

    Від  20  грудня 2019 року  № 2                           XL сесії селищної ради          
    смт  Воскресенське                                            восьмого скликання  

ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ 
ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НА 2020 РІК 
        

           Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України  «Про
місцеве  самоврядування в  Україні»,  враховуючи рекомендації  та  висновок
постійної  комісій  селищної  ради  з  питань  регуляторної  політики,
інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,  економічної
реформи  підприємства,  приватизації  та  власності, Воскресенська  селищна
рада

ВИРІШИЛА:
        1. Визначити на 2020 рік:

-  доходи  селищного бюджету у сумі 60 060 802 гривень, у тому числі
доходи  загального  фонду  селищного  бюджету  –  59 233  972 гривень  та
доходи спеціального фонду селищного бюджету – 826 830 гривень згідно з
додатком 1 до цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 60 060 802 гривень, у тому числі
видатки загального  фонду  селищного  бюджету  –  59 233 972 гривень  та
видатки спеціального фонду селищного бюджету – 826 830 гривень; 

- оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі
592 340  гривень,  що  становить  1  відсоток  видатків  загального  фонду
селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
селищного  бюджету  на  2020  рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними  програмами/підпрограмами  згідно  з  додатком  3  до  цього
рішення.

3. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком
5 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України
делегувати  Воскресенській  селищній  раді,  у  період  між  сесіями,  за
погодження  з  постійною  комісією селищної  ради  з  питань  регуляторної
політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,



економічної реформи підприємства, приватизації та власності, повноваження
щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету
та місцевих бюджетів між розпорядниками коштів селищного бюджету, що
вплине  на  збільшення  або  зменшення  дохідної  та  видаткової  частини
селищного бюджету, із  внесенням відповідних змін до розпису селищного
бюджету  Воскресенської  селищної  ради  на  2020  рік  та  вносити  зміни  до
переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок
коштів  бюджету  розвитку  шляхом  видання  відповідного  розпорядження
селищного голови.

Затвердити  на  2020 рік  у  складі  видатків  селищного бюджету  обсяги
міжбюджетних  трансфертів  згідно  з  додатком  5  до  цього  рішення  та
відповідно  до  ч.1  ст.  59  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  ст.93  Бюджетного  кодексу  України,  з  метою  забезпечення
функціонування  бюджетних  установ,  що  надають  послуги  населенню
Воскресенської селищної ради:

Передати делеговані державою повноваження на I квартал 2020 року по
медичному   обслуговуванню  вторинною  (спеціалізованою)  медичною
допомогою  мешканців  населення  Воскресенської  селищної  ради,  а  саме:
смт.Воскресенське, сіл Горохівка, Калинівка, Пересадівка, у медичний заклад
Миколаївської   міської   лікарні   №5  з  відповідною  передачею  обсягу
міжбюджетного трансферту у вигляді  субвенції  з  бюджету Воскресенської
селищної ради до бюджету м. Миколаєва у 2020 році відповідно до статті 101
Бюджетного  кодексу  України  в  сумі  2 000  600   гривень  (на  здійснення
переданих видатків  у  сфері  охорони здоров'я  за  рахунок коштів  медичної
субвенції) згідно з додатком 5 до цього рішення.

  Делегувати  повноваження  селищної  ради  районному  бюджету
Вітовського району на здійснення видатків на надання послуг в 2020 році
установам:  Об’єднаному  трудовому  архіву  сільських,  селищних  рад
Вітовського  району  Миколаївської  області;  ГО  «Місцевий  осередок  ВОІ
СОІУ Вітовського району»; Первомайській МПК Вітовського загону місцевої
пожежної  охорони;  відділенню стаціонарного  догляду  для  постійного  або
тимчасового  проживання  в  будинку  для  людей  похилого  віку  (ТЦСО);
Управлінню соціального захисту населення на здійснення видатків стосовно
завдань  соціального  захисту  для  жителів  громади  згідно  Комплексної
програми соціально захисту населення «Турбота» на період до 2021 року та
Цільової соціальної програми «Безбар'єрна Воскресенщина на період до 2021
року»;  Інклюзивно-ресурсному  центру;  медичному  закладу  Комунальному
підприємству  «Вітовський  районний  медичний  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги» Вітовської  районної  ради  у  сумі  1 890 787 гривень
згідно з додатком 5 до цього рішення.
       Спрямувати   кошти  додаткової  дотації  на  здійснення  переданих  з
державного  бюджету  видатків  з  утримання  закладів  освіти  та  охорони
здоров’я  відповідно  до  частини  п’ятої  статті  103-6  Бюджетного  кодексу
України.  
          4.   Дозволити Воскресенській селищній раді за погодження з постійною
комісією селищної  ради  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної
діяльності,  планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи



підприємства, приватизації та власності для забезпечення спів фінансування
інвестиційних  програм  (проектів)  регіонального  розвитку,  інших  заходів
соціально-економічного розвитку, що можуть реалізовуватись 2020 року за
рахунок коштів державного бюджету, проводити розподіл видатків бюджету
розвитку селищного бюджету з урахуванням спів фінансування по об’єктах і
заходах  та  у  разі  необхідності  вносити  відповідні  зміни  до  зазначеного
переліку з наступним затвердженням їх на сесії селищної ради.
       5.  Затвердити   розподіл  витрат  селищного  бюджету  на  реалізацію
місцевих /регіональних програм у сумі  2 901 914 гривень згідно додатку 7 до
цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:
1)  до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64

Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101
Бюджетного  кодексу  України  (крім  субвенцій,  визначених  статтею  691 та
частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України); 

2)  джерелами  формування  у  частині  фінансування  є  надходження,
визначені  пунктом  4  частини  1  статті  15  Бюджетного  кодексу  України
частини 1 статті 72 Бюджетного кодексу україни;

7.  Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду
селищного бюджету на 2020 рік:

1)  у  частині  доходів  є  надходження  визначені  статтями  691,71
Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті
72 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду
селищного бюджету:

 згідно з пунктом 1 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та
відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію
заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;     

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та
відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону
та раціональне використання природних ресурсів; 

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та
відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію
заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України; 

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та
відповідні  залишки коштів  спеціального фонду,  спрямовуються на заходи,
визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 12 частини 1 статті 69¹ Бюджетного кодексу України та
відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію
заходів,  визначених пунктом 202 частини 1 статті  91 Бюджетного кодексу
України. 

  9.  Установити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України  захищеними  видатками  селищного  бюджету  видатки  загального
фонду на :

- оплату праці  працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;



- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;

- соціальне забезпечення;

- оплату енергосервісу;

10. 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.

11.  Головним розпорядникам  коштів  селищного  бюджету
Воскресенської  селищної  ради  забезпечити  виконання  норм  Бюджетного
кодексу України стосовно:

1) врахування у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним
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;

 2)  затвердження  лімітів  споживання  енергоносіїв  у  натуральних
показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних
бюджетних асигнувань згідно додатку 6 цього рішення;

3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45днів з дня
набрання чинності цим рішенням;

4) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених
їм  бюджетних  повноважень  та  оцінки  ефективності  бюджетних  програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів,  організацію  та  координацію  роботи  розпорядників  бюджетних
коштів  нижчого  рівня   та  одержувачів  бюджетних  коштів  у  бюджетному
процесі;

5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

6)  забезпечення  доступності  інформації  про  бюджет  відповідно  до
законодавства,  а  саме:  здійснення  публічного  представлення  та  публікації
інформації  про  бюджет  за  бюджетними  програмами  та  показниками,
бюджетні  призначення  щодо яких визначені  цим рішенням,  відповідно  до
вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15
березня 2020 року;

7)  взяття  бюджетних  зобов’язань,  довгострокових  зобов’язань  за
енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
         12 Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право
відділу  фінансів  селищної  ради  за  погодженням  з  постійною  комісією
селищної  ради  з  питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,



планування,  бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,
приватизації  та  власності  перерозподіляти  видатки  загального  та
спеціального фонду, визначені  головному розпоряднику коштів селищного
бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень
головного розпорядника коштів селищного бюджету, в тому числі у частині
перерозподілу: 
     1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами
загального  фонду  та  бюджету  розвитку  спеціального  фонду  селищного
бюджету;
      2)  видатків  у  межах  однієї  бюджетної  програми,  в  тому  числі  між
витратами  загального  фонду  та  бюджету  розвитку  спеціального  фонду
селищного  бюджету,  та  за  економічною  класифікацією  видатків,  з
урахуванням  обмежень,  визначених  частиною  11  статті  23  Бюджетного
кодексу України; 
      3)  коштів  на  реалізацію  регіональних  програм,  що  фінансуються  з
селищного бюджету;
      4)  об’єктів,  видатки на  які  проводяться  за  рахунок коштів  бюджету
розвитку спеціального фонду  селищного бюджету.
     13. Відділу фінансів виконавчого комітету селищної ради у разі внесення
змін  до  чинних  нормативно-правових  документів  Міністерства  фінансів
України  щодо  класифікації  видатків  і  кредитування  місцевих  бюджетів
забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису
бюджету  селищної  ради  на  2020  рік  та  врахувати  зміни  у  класифікації
видатків  і  кредитування місцевих бюджетів  при поданні  пропозицій щодо
внесення змін до цього рішення.
      14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. 
      15. Додатки 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
      16. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня
його  прийняття  відповідно  до  частини  четвертої  статті  28  Бюджетного
кодексу України. 
      17. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію
з  питань  економічної  політики,  фінансування,  планування  бюджету,
комунального майна та власності

Голова Воскресенської селищної ради                                   Олександр ШАПОВАЛОВ


