УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 20.12.2017р.

м.Яремче

№ 103

Про проект міського
бюджету на 2018 рік та
прогноз міського бюджету
на 2019 - 2020 роки
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.21, 76 Бюджетного кодексу України,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Схвалити проект рішення міської ради «Про міський бюджет на
2018 рік» ( додається).
2. Фінансовому управлінню міськвиконкому подати проект міського
бюджету на затвердження міській раді.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Василь Онутчак

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

Р І Ш Е Н Н Я (проект)
Від

року

м. Яремче

№

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 255 353 400 грн., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 254 268 400 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 255 303 400 грн., в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 254 218 400 грн., видатки
спеціального фонду міського бюджету 1 085 000 гривень;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у
сумі 10 000 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення;
- надання кредитів із міського бюджету у 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 № 3 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 254 218 400 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 2018рік резервний фонд міського бюджету у сумі
200 000 грн.

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 у сумі 5 392 600 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 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 у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:
до доходів 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 України 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 після затвердження міського бюджету на 2018 рік
подати 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

Додаток до рішення
№

від

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до проекту міського бюджету м. Яремче 2018 рік
Проект міського бюджету на 2018 рік визначено відповідно до вимог
Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік» та пункту 18 розділу УІ
«Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України щодо
застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
В основі проекту міського бюджету враховані вимоги статті 77
Бюджетного кодексу України щодо врахування в першочерговому порядку
потреби в коштах на оплату праці відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та на оплату за енергоносії.

Доходи бюджету
Загальний фонд доходів
В міському бюджеті на 2018 рік прогнозуються надходження доходів
до загального фонду в сумі 254268.4 тис.грн., що становить 119,4 відсотка
росту до очікуваного виконання 2017року. Зокрема, за рахунок:
- податку на доходи фізичних осіб (60 відсотків) в сумі 53769.1
тис.грн.;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів в сумі 8000.0 тис.грн.;
- плати за землю в сумі 11100.0 тис.грн.;
- податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в сумі
1900,0 тис.грн.;
- єдиного податку в сумі 5000.0 тис.грн.;
В поточному бюджетному періоді зростання поступлень податку на
доходи фізичних осіб очікується за рахунок:
- підвищення
розміру
мінімальної
заробітної
плати
на
загальнодержавному рівні;
- створення нових робочих місць, за рахунок активізації економіки
та заходів щодо легалізації найманої праці.

Спеціальний фонд доходів
Обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету визначено в сумі
1085.0 тис.грн., який сформовано за рахунок
власних надходжень
бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету та
надходжень до бюджету розвитку.

Видатки бюджету
Формування видаткової частини міського бюджету проведено із
застосуванням програмно-цільового методу бюджетування відповідно до
пункту 18 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного
кодексу України та враховано ріст мінімальної заробітної плати з 1 січня

2017 року у розмірі 3723 грн. на місяць та посадового окладу працівника І
тарифного розряду ЄТС – 1762 грн.
Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік визначений в
сумі 255303.4 тис.гривень, в тому числі видатки загального фонду в сумі
254218.4 тис.гривень, спеціального фонду в сумі 1085.0 тис.гривень. Інша
субвенція селищній та сільським радам на виконання делегованих
повноважень передбачається в загальній сумі 4010.0 тис.грн., в т.ч. на
утримання дитячих дошкільних навчальних закладів – 3480.0 тис.грн.,
субвенція на утримання клубів та будинків культури – 530.0 тис.грн.
Резервний фонд сформовано в сумі 200.0 тис.грн.

Освіта
На затвердження сесією міської ради пропонується загальний обсяг витрат
міського бюджету на утримання установ освіти в сумі 66429.5 тис.гривень
або 26 відсотків загального обсягу видатків, з них по загальному фонду –
65818.5 тис.грн., та спеціальному фонду – 611.0 тис.грн.. Кошти на оплату
праці педагогічних працівників по загальноосвітніх навчальних закладах
передбачені за рахунок освітньої субвенції в сумі 35513.9 тис.гривень.Ріст
заробітної плати при цьому складе 135 відсотків. Незабезпеченість
видатками на оплату праці педпрацівників на 2018 рік складає біля 12000
тис.грн.
Всі інші витрати на утримання установ в галузі освіти по загальному фонду,
в тому числі і загальноосвітніх закладів заплановані і фінансуватимуться у
2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 30304.6 тис.грн., в
тому числі видатки на утримання загальноосвітніх шкіл 19060.0 тис.грн., з
яких за рахунок субвенції із бюджетів сіл та селища – 7270.7 тис.грн.
Розрахунок розміру видатків проведено з врахуванням виконання ст.57
Закону України “Про освіту” в частині виплати педагогічним працівникам
надбавки за вислугу років, допомоги на оздоровлення, надання щорічної
грошової винагороди за сумлінну працю, надбавки за престижність.
Витрати на оплату за спожиті енергоносії визначено в сумі 6994.2
тис.грн., що на 13.6 відсотка більше очікуваного виконання 2017 року.
Передбачено кошти на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей в
сумі 325.5 тис.гривень (придбання путівок на санаторно-курортне лікування
дітей сиріт та напівсиріт).
У міському бюджеті передбачено витрати на
утримання дитячого
дошкільних закладів м. Яремче в сумі 5606.9 по загальному фонду та 200.0
тис. грн. за рахунок спеціального фонду. Окрім того заплановано субвенції
сільській та селищній раді на виконання делегованих повноважень для
утримання дитячих дошкльних закладів, які розподілені за формульним
розрахунком (додаток до рішення сесії міської ради).

Охорона здоров‘я.
На затвердження сесією міської ради пропонується обсяг витрат на
утримання установ охорони здоров`я в сумі 27083.1 тис.гривень, з них по
загальному фонду в сумі 26683.1 тис.гривень або 10 відсотків від загальних
видатків За рахунок медичної субвенції обсяг витрат загального фонду
заплановано в сумі 22734.2 тис.гривень, за рахунок коштів місцевого
бюджету в сумі 3648.9 тис.гривень.

Обсяг витрат на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу
заплановано в сумі 22960.8 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі
22560.8 тис.гривень, по спеціальному фонду в сумі 400.0 тис.гривень. На
надання амбулаторно – поліклінічної допомоги – 2937.3 тис.грн, в т ч. за
рахунок місцевого бюджету – 295.0 тис.грн та на надання первинної медико –
санітарної допомоги – 420.0 тис.грн., ві т.ч. за рахунок місцевого бюджету –
40.0 тис.грн Зазначені кошти передбачені насамперед, на виплату заробітної
плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров»я, оплати
медикаментів, продуктів харчування та оплату за енергоносії.
Окрім того, із міського бюджету додатково спрямовано на пільгові
пенсії - 163.9 та пільгові медикаменти - 400.0 тис.грн, а також на заходи із
виконання програм – 465.0 тис.грн.

Культура.
На затвердження сесією міської ради пропонується обсяг витрат на
утримання установ культури в сумі 6250.7 тис.гривень, з них по загальному
фонду – 6226.7 тис.гривень, по спеціальному фонду - 24.0 тис.гривень.
Фонд оплати праці з нарахуваннями із загальної суми витрат на
культуру по міському бюджету складає 2070.0 тис.гривень Ріст заробітної
плати до очікуваного виконання 2017 року становить 124.9 відсотка.
Витрати на оплату за спожиті енергоносії визначено відповідно до
поданого бюджетного запиту в сумі 280.5 тис.грн
Також для проведення інших заходів (проведення районних свят) по
відділу культури пропонуються на затвердження видатки в сумі 300.0 тис.грн
На утримання клубів сільських та селищної рад заплановані дотації в сумі
530.0 тис.грн., які розподілені за формульним розрахунком (додаток до
рішення сесії міської ради).

Соціальний захист та соціальне забезпечення.
На 2018 рік в міському бюджеті на соціальний захист та соціальне
забезпечення на затвердження визначено обсяг витрат в загальній сумі
117145.3 тис.гривень, або 46 відсотків загальної суми видатків на 2018 рік, в
тому числі:
- субвенція з державного бюджету на виплату пільг, субсидій, допомог на
діти в сумі 107469.4тис.гривень;
- субвенція із обласного бюджету – 108.8.грн, із них доплата до пенсії ОУН
УПА – 84.0 тис.грн.
- на утримання управління праці та соцільного захисту населення – 4984.9
тис. грн.;
- на утримання територіального центру соціального обслуговування
одиноких непрацездатних громадян в сумі 1817.3 тис.гривень, Фонд оплати
праці з нарахуваннями із загальної суми витрат на утримання
територіального центру соціального обслуговування одиноких громадян
складає 1769.0 тис.гривень, або 97.3 відсотка до загальної суми витрат. Ріст
заробітної плати до очікуваного виконання 2016 року становить 130.0
відсотка.
У видатковій частині міського бюджету на 2017 рік плануються також
витрати на виконання окремих соціальних програм в сумі 2492.1 тис.гривень,
це зокрема:

-Програма підтримки хворих з хронічною нирковою недостатністю на 20162018 роки – 160.0 тис.грн, ыз розрахунку 5.0 тис.грн щоквартально восьми
особам;
- Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів по зору на20152017 роки – 7.0 тис.грн
- Програма підтримки сімей загиблих( постраждалих) під час масових акцій
громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014
року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
сувернітету та та які брали участь у АТО в східних областях України –
383.6 тис.грн
- Міська комлексна програма соціального захисту населення Яремчанської
міської ради на 2017-2019 роки 1857.5 тис.грн.

Органи місцевого самоврядування.
На затвердження сесією міської ради пропонується загальний обсяг
витрат на утримання органів управління сумі 16498.5 тис.гривень.
Видатки на оплату праці із нарахуваннями із загальної суми витрат на
міськвиконком визначено в сумі 13554.2 тис.гривень, або 82.2 відсотки від
загальної суми витрат загального фонду. Заробітна плата визначена
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року
№268«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів» зі змінами і доповненнями, розміру мінімальної заробітної плати
3723 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС –
1762 грн.
На виконання місцевих програм міськвиконкому спрямовано 1363.5
тис.грн.
На проведення капітальних видатків, утримання та розвиток
інфраструктури пропонуються на затвердження та подальшого розподілу
витрати в сумі 6500,0 тис.гривень

Житлово – комунальне господарство
У міському бюджеті ради пропонується обсяг витрат на утримання
житлово – комунального господарства в сумі 4930.1 тис.грн, з них:
- для Міського комунального господарства -5631.5 тис.грн, в т.ч. для
утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення 2950.5тис.грн та 2681.0 тис.грн. благоустрій міста;
- для КП « Благоустрій» - 1185.0 тис.грн за вивіз сміття із місць
загального користування;
-для Виробничого водопровідно – каналізаційного господарства – 815.0
тис.грн
на фінансову підтримку
Начальник управління

Ганна Бойчук

