
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДРУГА СЕСІЯ 

VІІ СКЛИКАННЯ 

ІІ – пленарне засідання  

                                     Р І Ш Е Н Н Я 
 

№ 38/2-ІІ-2015                                                     

від 24 грудня 2015 року        м. Заставна 

 
                                         

Про міський бюджет на 2016 рік 
 

Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і статтею 61 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2016 рік: 

- доходи  загального фонду міського  бюджету у сумі 5 500 000 грн., 

згідно з додатком №1 до цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 5 500 000  грн., в тому числі 

видатки загального фонду –  3 850 000 грн., видатки спеціального фонду –      

1 650 000 грн.; 

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1 650 000 грн., 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з 

додатком №2 до цього рішення; 

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 650  000 грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду),  згідно з додатком №2 до 

цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2016 рік за відомчою структурою видатків згідно з 

додатком №3  до цього рішення. 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів 

районного бюджету у сумі 50 000 грн. 

4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде 

здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 4 до 

цього рішення. 

5. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського 

бюджету на 2016 рік: 

- 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. 

   6. Установити, що у 2016  році фінансування заходів місцевих 

програм на загальну суму 300 000 грн. проводиться – за  умови затвердження 

їх на сесіях міської ради за  розпорядженням голови міської ради. 

7. Затвердити головним розпорядником міського бюджету по відомчій  

класифікації видатків міського бюджету на 2016 рік – 01 міську раду.  

8. Міській раді забезпечити в 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 природний газ, 

теплову та електричну енергію, водопостачання, водовідведення 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, затверджених на 2016 рік. 

9. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік, 

до доходів належать надходження, визначені у частині першій статті 64  

Бюджетного кодексу України. 

 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені у 

частині першій статті 691 Бюджетного кодексу України. 

11. Виділити цільову субвенцію районному бюджету для часткового 

утримання дитячих дошкільних установ міста в сумі 100 000 грн., згідно 

додатку №5 до рішення. 

12. Установити, що в тих випадках, коли депутати міської ради 

вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського 

бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на 

відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків міського 

бюджету. 

13. Доручити голові міської  ради укладати та підписувати договори 

на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами 

на підставі прийнятих рішень рад. 

14. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

15. Рішення сесії міської ради “Про міський бюджет на 2016 рік» 

набуває чинності з 1 січня 2016 року і діє до 31 грудня 2016 року. 

16. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України 

здійснити опублікування цього рішення у місцевих засобах масової 

інформації. 

19. Контроль за виконання цього рішення покласти  на постійну 

комісію з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, цін, інвестицій, 

підприємництва та регуляторної політики (Хоньків Я.І.).  

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

