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РІШЕННЯ
Від 20.12.2018 року

м. Яремче

№ 402-26/2018

Про міський бюджет
м. Яремче на 2019 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве
самоврядування", міська рада вирішила:
1. Визначити на 2019 рік:
доходи міського бюджету у сумі 297 413 700 гривень, у тому числі доходи
загального фонду міського бюджету – 296 209 700 гривень та доходи спеціального
фонду міського бюджету - 1 204 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 297 388 700 гривень, у тому числі видатки
загального фонду міського бюджету – 296 184 700 гривень та видатки спеціального
фонду міського бюджету - 1 204 000 гривень;
повернення кредитів до міського бюджету у сумі 10 000 гривень, у тому
числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 10 000
гривень;
надання кредитів з міського бюджету у сумі 35 000 гривень, у тому числі
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 25 000 гривень та надання
кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 10 000 гривень;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 20 000
гривень, що становить 0,007 відсотків видатків загального фонду міського бюджету,
визначених цим пунктом;
резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить
0,07 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим
пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними
програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Дати дозвіл фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради
щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та обласного
бюджетів міському бюджету у період між сесіями міської ради відповідно до
частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 4 688 100 гривень згідно з додатком 7 до
цього рішення.
6. Схвалити прогнозні показники міського бюджету на 2020-2021 роки згідно з
додатком 8 до цього рішення.
7. Затвердити коефіцієнти вирівнювання на утримання закладу культури та
дошкільного навчального закладу смт. Ворохта, згідно з додатком 9 до цього
рішення.
8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи,
визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені
статтями 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 2019
рік":
податок на доходи фізичних осіб;
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів;
державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за
місцем вчинення дій та видачі документів;
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності, засновником яких є міська рада;
податок на майно;
єдиний податок;
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними
місцевими радами;
плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем
надання послуг;

рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного
газу та газового конденсату;
інші доходи, що підлягають зарахуванню до міських бюджетів відповідно до
законодавства.
2) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з
бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду міського
бюджету.
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного
кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2019 рік":
надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів;
кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва;
грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності;
екологічного податку;
власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок
відповідного місцевого бюджету;
субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених
надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом
10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1
статті 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
повернення кредитів, наданих з міського бюджету індивідуальним сільським
забудовникам.
10. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду
міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1
Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених
частиною 2 статті 69-1 Бюджетного кодексу України.
11. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу

України захищеними видатками міського 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;
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.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
фінансовому управлінню Яремчанського міськвиконкому (Г. Бойчук) 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. 13. Головним розпорядникам коштів міського
бюджету:
1) затвердити протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення
паспорти бюджетних програм;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах кошторисних
призначень та встановлених їм бюджетних повноважень виходячи з оцінки
ефективності бюджетних програм;
3) забезпечити ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних
призначень;
5) 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;
6) оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня

затвердження таких документів;
7) забезпечити публікацію інформації про бюджет та її доступність 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 2019 року.
13. Дати дозвіл головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати
перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджетних програм за кодами
економічної класифікації (окрім видатків на оплату праці) згідно чинного
законодавства.
14. Передати сільським радам повноваження щодо здійснення видатків на
утримання дошкільних навчальних закладів та клубних установ без фінансового
ресурсу, згідно укладених договорів (договори додаються).
15. Дати дозвіл міському голові за пропозицією головних розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів затверджувати перерозподіл призначень між
бюджетними програмами в межах бюджетних асигнувань.
16. Вільні залишки загального та спеціального фондів міського бюджету, які
склалися на початок бюджетного року та кошти від перевиконання дохідної частини
бюджету розприділяти виключно за рішення міської ради.
17. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
18. Додатки 1,3,4,5,7,8,9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
19. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити дане рішення в
десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28
Бюджетного кодексу України.
20. 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

