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Про місцевий бюджет
Бібрської міської ради на 2020 рік
Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», керуючись
пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61 - 64, 66 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи висновки
постійних комісій, Бібрська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
- доходи місцевого бюджету в сумі 92 200 200 грн, у тому числі доходи
загального фонду бюджету – 90 976 900 грн, доходи спеціального фонду
бюджету – 1 223 300 грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки місцевого бюджету в сумі 92 200 200 грн, у тому числі
видатки загального фонду бюджету – 88 921 900 грн, видатки спеціального
фонду бюджету – 3 278 300 грн.;
- профіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі 2 055 000 грн.
згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 2 055 000
грн.;
- оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету в розмірі
90 000 грн, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду місцевого
бюджету, визначених цим пунктом.
- резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 50 000 гривень, що
становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету,
визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення для головних розпорядників
коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4
до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції та реставрації об’єктів
виробничої, комунікаційної і соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з
додатком 5 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію
місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи,
визначені статтями 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти,
визначені статтями 97, 103-2, 103-4, 105 Бюджетного кодексу України (крім
субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71
Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до
Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
32617900 гривень;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі
2356200 гривень;
до доходів загального фонду місцевого бюджету відповідно до частин
3,4 статті 43-1 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу також належать:
- 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та
13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України
пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження,
визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
місцевого бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71
Бюджетного кодексу України.
- екологічний податок ;
- власні надходження бюджетних установ;
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;
- кошти від продажу землі.
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини
1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду
бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними пунктами
частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на
реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного

кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з
відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення,
спрямовуються відповідно на:
- реалізацію природоохоронних заходів ( за рахунок надходжень
екологічного податку);
- на утримання бюджетних установ ( за рахунок власних надходжень
бюджетних установ).
9. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України, захищеними видатками місцевого 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;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та
статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» надати право міському голові здійснювати в межах поточного
бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних
паперів, емітованих відповідною міською радою, з подальшим поверненням
таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом
придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного
кодексу України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити
виконання норм статей 20, 28 Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;
2) 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;
3) 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;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати; та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами;
5) затвердження обґрунтованих граничних обсягів споживання
енергоносіїв у фізичних розмірах для бюджетних установ об’єднаної
територіальної громади.
12. З метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних
установ здійснювати диференціацію заробітної плати працівників, які
отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці,
шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності,
відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника,
результатів його роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери».
13. Кошториси (загальний та спеціальний фонди), штатні розписи
комунальних
закладів,
установ,
організацій
спільної
власності
територіальних громад Бібрської міської ради та інших форм власності, які
утримуються за кошти місцевого бюджету,
затверджуються міським
головою.
14. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у
процесі виконання бюджету об'єднаної територіальної громади:
1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника
коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за
бюджетними програмами, додаткові дотації та субвенції а також збільшення
видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за
загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються виконавчим
комітетом Бібрської міської ради, за погодженням з постійною комісію з
повноваженнями у сфері бюджету, комунальної власності, соціальноекономічного розвитку, інвестиційної політики;
2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною
програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету міський
голова за обґрунтованим поданням бюджетних установ здійснює
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та
кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
15. Делегувати Перемишлянській районній раді повноваження щодо
виконання державної програми по наданню вторинної (спеціалізованої)

медичної допомоги, яка фінансуюється за рахунок коштів державного
бюджету, з передачею відповідних трансфертів.
16. Міському голові Бібрської міської ради забезпечити укладання угод
про міжбюджетні трансферти на 2020 рік з районним бюджетом
Перемишлянського району згідно з додатком 4 до цього рішення.
17. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати
міському голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету
заключати договори щодо умов надання субвенції з міського бюджету та
отримання їх з інших місцевих бюджетів.
18. Затвердити на 2020 рік граничні обсяги споживання енергоносіїв у
фізичних розмірах для розпорядників бюджетних коштів.
19. Встановити ліміт використання дизпалива на орендований
автомобіль Бібрською міською радою для використання в службових цілях, з
розрахунку 3000 л. в рік.
20. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
21. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Відділу фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, звітності та
контролю міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення
в
десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої
статті 28 Бюджетного кодексу України.
23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з повноваженнями у сфері бюджету, комунальної власності,
соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики.

Бібрський міський голова

Гринус Р.Я.

