ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від _________________20__року
Про міський бюджет
на 2016 рік

Відповідно до статті 143 Конституції України, п.23 статті 26 ,28,42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог статті 76,77
Бюджетного Кодексу України міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

Визначити на 2016 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 77 470 400 грн., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 76 056 800 грн., доходи спеціального
фонду міського бюджету 1 413 600грн., у тому числі бюджету розвитку
160 000 грн. згідно з додатком№1 цього рішення;
-

видатки міського бюджету у сумі 77 470 400грн., в тому числі

видатки загального фонду

міського

бюджету 76 056 800грн., видатки

спеціального фонду міського бюджету 1 413 600грн;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2016 рік у тому числі по загальному фонду
77 470 400грн. та спеціальному фонду 1 413 600грн. за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2) та
головними розпорядниками коштів (додаток №3).
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
міського бюджету у сумі 15 000 гривень.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з
додатком№4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком№5.
Кошти

бюджету

розвитку

міського

бюджету

першочергово

спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості , яка склалася
станом на 01.01.2016 року за виконані роботи у попередні періоди (2015рік).
6. Затвердити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2016 рік в
сумі 170 000рн.
Кошти з резервного фонду виділяти згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29.03.2002 року № 415 «Про затвердження Порядку
використання коштів резервного фонду бюджету», а в обсягах більше грн. –
після погодження з постійною комісією міської ради з питань бюджету та
економічного розвитку (В.Рик) крім заходів , пов’язаних з обороноздатністю
держави.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
- 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;
- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,
виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- заходи, пов'язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок

коштів резервного фонду міського бюджету;

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих(регіональних) програм.
9. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в
першочерговому порядку оплату праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти
харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів , за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ та послуги зв’язку, які надаються бюджетним установам. Затвердити
ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу
України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету міському
бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
Установити, що частини чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об’єднань засновником яких є Бурштинська
міська рада, що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету
в розмірі 15% за результатами фінансово – господарської діяльності у 2015
році та з наростаючим підсумком щоквартальної фінансово – господарської
діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток
підприємств.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження,
визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що
передаються з інших місцевих бюджетів.
12. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів екологічного податку згідно з додатком№6
до цього рішення.
13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право фінансовому відділу Бурштинської міської ради отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міському бюджету,
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.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є кошти, які
передаються з іншої частини бюджету.
15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету України на 2016 рік у частині кредитування є повернення
кредитів наданих на будівництво( реконструкцію) житла для молодих сімей
та

одиноких

громадян,

а

також

відсотків

за

користування

ними,

індивідуальним сільським забудовникам та для підтримки малого та
середнього підприємництва.
16. Надати право фінансовому відділу міської ради за погодженням з
постійною комісією міської ради з питань бюджету, та економічного
розвитку (В.Рик) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів
та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з
державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та
додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням
на сесії міської ради.
17. Надати право фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) за
погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету

та

економічного розвитку (В.Рик) при внесенні змін та доповнень до бюджетної
та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і
фінансування міського бюджету з подальшим затвердженням на сесії міської
ради.
18. Надати пільги учасникам бойових дій ОУН-УПА, інвалідам по
зору І-ІІ групи, дітям-інвалідам по зору:

— 50 процентна знижка плати за користуванням житлом (квартирна
плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством;
— 50 процентна знижка плати за користуванням комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), твердим паливом
в межах середніх норм споживання;
— 50 процентна знижка абонементної плати за користування
телефоном.
19.

Надати

пільги

реабілітованим

громадянам

згідно

статті3(виселені)на житлово-комунальні послуги в розмірі 25 відсотків згідно
Постанови Кабінету Міністрів України №409 від 06.08.2014 року «Про
встановлення

державних соціальних стандартів у сфері

житлово-

комунального обслуговування».
20. Надати пільги на житло-комунальні послуги (в межах норм)
учасникам АТО та почесним громадянам міста.
21. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
22. Контроль за виконанням даного рішення покласти міського голову
Р. О. Джуру

Міський голова

Р. Джура

