
ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

П’ята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

Рішення  
 

 

від  ___  січня  2015 року                                                                                №______ 

 

м. Знам’янка 

 

Про міський бюджет на 2016  рік 
 

 

 На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20, 

43, 55, 73, 76, 77, 93, 101 Бюджетного кодексу України та відповідно до проекту Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Визначити на 2016 рік: 

доходи міського бюджету у сумі 134461,3 тис. грн., у тому числі доходи загального 

фонду міського бюджету  у сумі 134218,3 тис. грн., доходи спеціального фонду міського 

бюджету  у сумі 243,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – у сумі 135,0 тис. грн., 

згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки міського бюджету у сумі 134461,3 тис. грн. 

профіцит загального фонду міського бюджету 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 джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку згідно з додатком 2 до цього 

рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2016 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів згідно з додатками 3, 4 до цього рішення. 

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 200,0 

тис. грн.  

4. Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 700,0 тис. грн. 

5. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього 

рішення. 

6. Затвердити на 2016 рік: 

перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету 

розвитку міського бюджету, згідно з додатком 6 до цього рішення; 

7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 

2016 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. 

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських 

програм згідно з додатком 7  до цього рішення. 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському 

виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із  
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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. 

10. Відповідно до статі 23 Бюджетного Кодексу України дозволити фінансовому 

управлінню міськвиконкому у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим 

поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл 

видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних 

призначень по загальному та спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) 

фондах міського бюджету. Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних 

призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету по загальному та 

спеціальному (крім власних надходжень бюджетних установ) фондах за функціональною 

класифікацією у межах їх загального обсягу, розглядається  на засіданнях міського 

виконавчого комітету з наступним його затвердженням на постійній комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку міста. 

11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету під час складання та 

затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити передбачення у 

повному обсязі потреби в асигнуваннях: 

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. 

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

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101, 103
2
, 103
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Бюджетного кодексу України; 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 

Бюджетного кодексу України; 

13. Установити, що у спеціальному фонді міського бюджету на 2016 рік: 

джерелами формування у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1
, 97, 

101 Бюджетного кодексу України; 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 

71, 72 Бюджетного кодексу України; 

14. Установити, що  у 2016 році комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання  

сплачують до загального фонду міського бюджету 15 відсотків чистого прибутку (доходу). 

Розрахунки частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подаються підприємствами та 

їх об’єднаннями до Знам’янської ОДПІ у строки, передбачені для подання декларації з 

податку на прибуток. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету з 

наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у 

строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 

Кошти зараховуються на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду 

міського бюджету, відкриті у Знам’янському управлінні Державної казначейської служби 

України Кіровоградської області, за кодом бюджетної класифікації доходів 21010300. 

15. Зажадати від Знам’янської ОДПІ забезпечити у 2016 році виконання затверджених 

місцевими радами показників податкових і неподаткових надходжень загального та 

спеціального фондів місцевих бюджетів області. 

16. Встановити, що додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста. 

 

 

                          Міський голова                                                     С.Філіпенко 
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