
 

 

 

 

 

ПРОЄКТ  

 

 

від 01.12.2020р.                                                                                                        №2303  

 

Про бюджет Бурштинської  

міської територіальної громади  

на 2021 рік 

 

09542000000 

(Код бюджету) 

 

Відповідно до Конституції України, керуючись статтями 76,77 Бюджетного кодексу 

України, частиною 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

вирішила: 

1. Визначити на 2021 рік: 

1.1 Доходи бюджету Бурштинської міської територіальної громади у сумі 

220 118500 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 163 166 900 гривень 

та доходи спеціального фонду бюджету 56 951 600 гривень згідно з додатком №1 до 

цього рішення; 

1.2. Видатки бюджету Бурштинської міської територіальної громади у сумі 

220 118500 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 160 966 900 

гривень та видатки спеціального фонду бюджету 59 151 600 гривень; 

1.3 Профіцит за загальним фондом бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади у сумі 2 200 000 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення; 

1.4 Дефіцит за спеціальним фондом бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади у сумі 2 200 000 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення; 

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади у розмірі 15 000гривень, що становить 0,009 відсотка видатків 

загального фонду бюджету Бурштинської міської територіальної громади , визначених 

підпунктом 1.2.; 

1.6 Резервний фонд бюджету Бурштинської міської територіальної громади у 

розмірі 500 000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду бюджету 

міської територіальної громади , визначених підпунктом 1.2. 



2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком№4 до цього 

рішення. 

Керуючись статтями 97, 99, 101-104,103² Бюджетного Кодексу України, у разі 

отримання з інших бюджетів у міжсесійний період цільових субвенцій та дотацій 

розподіляти їх між головними розпорядниками коштів міського бюджету, виходячи з 

фактичної потреби у коштах цільових субвенцій та дотацій, за розпорядженням міського 

голови, з наступним затвердженням змін на сесіях міської ради. 

4. Затвердити на 2021 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.  

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм 

у сумі 14 725 000 гривень згідно з додатком №6 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 

2021 рік: 

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені ст. 64 

Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 99, 101,103² 

Бюджетного кодексу (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 

71 Бюджетного кодексу України). 

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань засновником яких є Бурштинська міська рада, що сплачується 

до бюджету, зараховується до бюджету міста в розмірі 15% за результатами фінансово – 

господарської діяльності у 2020 році та з наростаючим підсумком щоквартальної 

фінансово – господарської діяльності у 2021 році у строки, встановлені для сплати 

податку на прибуток підприємств. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади на 2021рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 та ст.71 Бюджетного 

кодексу України. 

2 ) у частині фінансування є надходження, визначені п.10 частини 1 статті 71 

Бюджетного кодексу України. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади згідно з відповідним пунктами частини 1 

статті 69 Бюджетного кодексу України, спрямовується на реалізацію заходів, визначених 

частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального 

фонду згідно з підпунктом 2 пункту 7 цього рішення, спрямовуються на капітальні 

видатки бюджету розвитку. 

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками бюджету Бурштинської міської територіальної громади 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;  

- 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. 

10. Керуючись статтею 16 Бюджетного кодексу України, надати право начальнику 

фінансового відділу Бурштинської міської ради в межах поточного бюджетного періоду 

здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста 

на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду. Порядок здійснення таких операцій визначено постановою КМУ від 12.01.2011 

№6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, зі змінами. 

Відсотки за користування тимчасово вільними коштами бюджету Бурштинської 

міської територіальної громади , розміщеними на депозитних рахунках у банківських 

установах, спрямовувати на проведення видатків бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади. 



11. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного Кодексу України надати право 

начальнику фінансового відділу Бурштинської міської ради отримувати у порядку 

визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових 

розривів  бюджету Бурштинської міської територіальної громади , 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. 

Урахувати, що у разі розміщення коштів бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на депозитах та обслуговування коштів бюджету у частині 

бюджету розвитку установами банків державного сектору обсяги тимчасових касових 

розривів за загальним фондом бюджету міської територіальної громади не покриваються 

за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку. 

12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання 

норм Бюджетного Кодексу : 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності рішення; 

2) здійснювати 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) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

 здійснити публічне представлення та публікацію 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 2021 року; 

 оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) забезпечити 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. 



13. Надати право фінансовому відділу міської ради за погодженням з постійною 

комісією міської ради з питань бюджету та економічного розвитку 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. 

14. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та 

застосовується з 1 січня 2021 року. 

15. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

16. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття 

відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України. 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови та постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально - економічного розвитку, інвестицій  та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

Міський голова        Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший заступник  

міського голови 

Ростислав Стасько 

______________________ 2020р. 

 

Юридичний відділ 

міської ради  

______________________ 2020 р. 

 

Начальник фінансового відділу 

Ольга Петровська 

______________________ 2020 р. 

 

 

 


