УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОВЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ

Від 20 грудня 2018р.

18 -а сесія сьомого дем.
скликання

Про сільський бюджет
на 2019 рік
Керуючись Бюджетним Кодексом України,Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада
в и р і ш и л а:
1.Визначити на 2019 рік:
- доходи сільського бюджету у сумі 23 849 300,00 грн .,у тому числі
доходи загального фонду сільського бюджету в сумі 16 422 700,00 грн, у
тому числі субвенція з місцевого бюджету на утримання сільських будинків
культури, клубів та інших клубних закладів в сумі 210200,00 грн., утримання
дошкільної освіти в сумі 2 456 300,00 грн. , доходи спеціального фонду
сільського бюджету в сумі 7 426 600,00 грн., у тому числі бюджет розвитку
сільського бюджету в сумі 7 000 000,00 грн.,та субвенція з місцевого
бюджету на капітальний ремонт території с.Вовчинець в сумі 1 000 000,00
грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;
-видатки сільського бюджету у сумі 23 849 300,00 грн., в тому числі
видатки загального фонду сільського бюджету 16 422 700,00 грн., видатки
спеціального фонду сільського бюджету 7 426 600,00 грн. згідно з додатком
3 до цього рішення;
2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів сільського
бюджету на 2019 рік у розмірі 3285,00 грн., що становить 0,02 відсотків
видатків загального фонду сільського бюджету.
3.Затвердити бюджетні призначення сільського бюджету на 2019 рік у
розрізі типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4
до цього рішення.
5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів на будівництво,реконструкцію і реставрацію об’єктів
виробничої,комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно
з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального
фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою
відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ ;
- нарахування на заробітну плату ;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
- поточні трансферти населенню ;
- оплату енергосервісу;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування.
7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:
1.) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи
, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також субвенції з
інших бюджетів.
2.) джерелами формування у частині фінансування є надходження ,
визначені частиною 1.ст.15.Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
сільського бюджету на 2019 рік :
- у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного
кодексу України , а також надходження відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2019 рік» та субвенції,що передаються з
інших місцевих бюджетів.
- у частині фінансування є надходження , визначені частиною 1 статті
71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального
фонду бюджету села, крім власних надходжень .
9. Сільській раді під час укладання угод (договорів, контрактів) тощо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов’язково передбачати
однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання
за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
10.
Надати дозвіл виконавчому комітету сільської ради (сільському
голові) :
- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних
коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких
коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право сільському голові за
рішенням конкурсної комісії підписувати договір депозиту з подальшим
поверненням таких коштів до кінця поточного року ( п.8 ст.16 Бюджетного
кодексу ) з подальшим затвердженням на сесії сільської ради;
- на отримання позики на покриття тимчасових касових розривів,
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 (ст.73 Бюджетного кодексу України).
11. У процесі виконання сільського бюджету надати право керівнику
фінансового органу (сільському голові) сільської ради за погодженням із
постійною комісією з питань планування, фінансів, цін та бюджету
здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі
економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень

окремо по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету з
подальшим затвердженням на сесії сільської ради.
12. За погодженням із постійною комісією з питань планування,
фінансів, цін та бюджету здійснювати:
- перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями
у межах загального обсягу бюджету збільшення бюджетних призначень на
видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах;
- перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого
призначення бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету в
межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на сесії
сільської ради.
- збільшення доходів у зв’язку із збільшенням фактичних надходжень
понад бюджетні призначення від відшкодування втрат с/г виробництва і
спрямовування їх на відповідні видатки згідно пункту 4 статті 23
Бюджетного кодексу України з унесенням змін в кошториси доходів і
видатків спеціального фонду сільського бюджету.
13. Дозволити виконавчому комітету сільської ради проводити
фінансування капітальних вкладень по спеціальному фонду сільського
бюджету за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду
сільського бюджету відповідно до ст.71,72 Бюджетного Кодексу України, з
подальшим затвердженням таких змін на сесії сільської ради.
14. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у
порядку, визначеному Бюджетним Кодексом України.
15. Надати право виконавчому комітету сільської ради:
- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до
бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої
класифікації, вносити відповідні зміни в сільському бюджеті.
В окремих випадках, з метою належного і своєчасного виконання отриманих
у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та його доручень, дозволити проведення
уточнень сільського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних
коштів за поданням виконавчого комітету сільської ради, постійної комісії з
питань планування, фінансів, цін та бюджету з подальшим затвердженням її
рішень на сесійних засіданнях сільської ради.
16. Забезпечити головним розпорядником коштів сільського бюджету
виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
- затвердженням паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;
- 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;
- забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до
законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публічної 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,до15 березня 2020 року;
- оприлюднення паспортів міжбюджетних програм у триденний строк з
дня затвердження таких документів;
- забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання
договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів
споживання тощо.
17. Здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно
до постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014р. №117 «Про
здійснювання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти», із змінами та доповненнями.
18. На кінець бюджетного періоду УДКСУ м.Івано-Франківська
зберігає залишки коштів на рахунках місцевого бюджету для покриття
відповідних витрат в частині періоду з урахуванням їх цільових призначень.
У разі відсутності бюджетних призначень на наступний бюджетний період
залишки коштів перераховуються до сільського бюджету.
19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
20. Додатки 1,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Рішення сільської ради «Про сільський бюджет на 2019 рік»
опублікувати в газеті «Західний кур’єр» та розмістити на офіційному сайті
с.Вовчинець.
22. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова

М.Назар

