
ПРОЕКТ 

Четверта сесія Знам’янської міської ради 

сьомого  скликання 

Рішення  
 

 

від  25  грудня  2015 року                                                                                №____ 

 

м. Знам’янка 

 

 

Про порядок фінансування  

бюджетних установ у 2016 році до 

затвердження міського бюджету 

на 2016 рік. 

  
Відповідно до статті 79 Бюджетного Кодексу  України, з метою забезпечення фінансування  

бюджетних установ до затвердження  міського бюджету на 2016 рік, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

в и р і ш и л а : 
 

1. Надати право виконавчому комітету Знам’янської міської ради здійснювати витрати 

бюджетних установ та комунальних підприємств у 2016 році за тимчасовим розписом 

міського бюджету у межах надходжень податків і зборів до міського бюджету лише на 

цілі, визначені рішенням міської ради від 05 лютого 2015 року  №1626 «Про міський 

бюджет на 2015 рік» та одночасно передбачені у проекті рішення про міський бюджет на 

2016 рік. При цьому щомісячні бюджетні асигнування міського бюджету сумарно не 

можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про 

міський бюджет на 2015 рік з урахуванням  внесених змін, крім видатків за рахунок 

субвенцій з державного бюджету та витрат спеціального фонду, що мають постійне 

бюджетне призначення, яке дає право проводити  їх виключно у межах і за рахунок 

відповідних надходжень  до спеціального фонду згідно із законодавством. 

2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому 

комітету  Знам’янської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України: 

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

забезпеченням захищених видатків загального фонду, у 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. 

3. До прийняття рішення „Про міський бюджет на 2016 рік” здійснювати капітальні 

видатки забороняється.  

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

та економічного розвитку міста (гол. М.Терновий). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                             Міський голова                                                      С.Філіпенко 

 


