УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
Дев’ятнадцята сесія

РІШЕННЯ
Від 21.12.2017 року

м. Яремче

№ 293-19/2017

Про міський бюджет
на 2018 рік
Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", проектом Закону України
"Про Державний бюджет України на 2018 рік", міська рада вирішила:
1.Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 255 727 400 грн., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 254 642 400 грн., доходи спеціального
фонду міського бюджету 1 085 000 грн., у тому числі бюджету розвитку
50 000 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 255 677 400 грн., в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 254 592 400 грн., видатки
спеціального фонду міського бюджету 1 085 000 гривень;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в
сумі 10 000 грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;
- надання кредитів із міського бюджету в сумі 60 000 грн., у тому
числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету  50 000 грн.
та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету  10 000 грн.
згідно з додатком № 4 до цього рішення;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 254 548 000 грн.
та спеціальному фонду 1 085 000 грн. згідно з додатком № 3 до цього
рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
міського бюджету у сумі 20 000 грн.
4. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього
рішення.
5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету в сумі
200 000 грн.
Міськвиконкому спільно з міською радою виділяти кошти з
резервного фонду міського бюджету на здійснення заходів згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. №415 «Про
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету».
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2018 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.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм на загальну суму 5 757 600 грн. згідно з
додатком 7 до цього рішення.
8. Схвалити прогнозні показники міського бюджету на 2019-2020 роки.
(Додаток 8)
9. Затвердити коефіцієнти вирівнювання на утримання дошкільних
навчальних закладів та закладів культури для селищного та сільських
бюджетів на 2018 рік згідно з додатком 9.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право фінансовому управлінню Яремчанського міськвиконкому отримувати
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття
тимчасових касових розривів міського 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.
11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на 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
споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання
енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи,
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Установити, що до доходів загального фонду належать
надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також

трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському
бюджету, та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.
Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є міська рада), що
вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15
відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у
2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, та субвенції, що передаються з
інших місцевих бюджетів.
Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які
передаються з іншої частини бюджету.
Джерелами формування в 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 і середнього
підприємництва.
14. Міськвиконкому до 01.03.2018 року подати міській раді пропозиції
щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку міського бюджету за
погодженням з постійними комісіями міської ради для затвердження їх на
черговому засіданні міської ради.
15. Надати право міському голові за погодженням з постійною комісією
міської ради з питань економіки, фінансів та бюджету (А. Андрухович)
протягом 2018 року 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.
16. Надати право фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук)
за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економіки,
фінансів та бюджету (А. Андрухович) при внесенні змін та доповнень до
класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та
кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки,
фінансування та кредитування міського бюджету з подальшим
затвердженням на сесії міської ради.
17. Додатки № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
18. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Т. Клим’юка і постійну комісію міської ради з питань
економіки, фінансів та бюджету (А.Андрухович).
Міський голова

Василь Онутчак

