КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
21.12.2018

Кролевець

Про міський бюджет
на 2019 рік
Відповідно до частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України,
пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Закону України "Про Державний бюджет України
на 2019 рік", Кролевецька міська рада вирішила:
1. Визначити на 2019 рік:
доходи міського бюджету у сумі 153 434 836,00 гривень, в тому числі
доходи загального фонду бюджету - 150 853 235,00 гривень, доходи
спеціального фонду бюджету - 2 581 601,00 гривень згідно з додатком 1 до
цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 153 434 836,00 гривень, в тому числі
видатки загального фонду бюджету - 150 853 235,00 гривень, видатки
спеціального фонду бюджету - 2 581 601,00 гривень;
повернення кредитів до міського бюджету не планується;
надання кредитів з міського бюджету не планується;
профіцит за загальним фондом міського бюджету відсутній;
дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету відсутній;
оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі
15 000,00 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду
міського бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд міського бюджету у сумі 847 190,00 гривень, що
становить 0,6 відсотка 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 додатком 2 до цього рішення.
3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2019 рік згідно з додатком 3 до
цього рішення.

4. Надати право виконавчому комітету Кролевецької міської ради в
період між сесіями Кролевецької міської ради вносити зміни до міського
бюджету на 2019 рік з подальшим затвердженням Кролевецькою міською
радою шляхом прийняття відповідного рішення щодо:
внесення змін до доходної та видаткової частин міського бюджету в
частині міжбюджетних трансфертів,
здійснення перерозподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими
бюджетами.
5. Кошти бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної
інфраструктури на 2019 рік в міському бюджеті не плануються.
6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію міських
програм у сумі 42 951 160,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:
1) до доходів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу
України, та трансферти, визначені у відповідності до частини другої статті 67
Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та
частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) та статтями 97, 101
Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження,
визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України, та вільний
залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15
Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету на 2019 рік у частині:
1) доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу
України;
2) фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71
Бюджетного кодексу України, та вільний залишок коштів, визначений у
підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України;
3) кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини
першої статті 691 Бюджетного кодексу України.
9. 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.

10. Відповідно до частини п'ятої статті 43 та статті 73 Бюджетного
кодексу України, надати право начальнику фінансового управління
Кролевецької міської ради 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:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення 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) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства
України, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації 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 15.03.2020,
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного
кодексу України;
6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також
проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами;
7) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках
для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних
асигнувань;
8) під час укладання правочинів (договорів, контрактів тощо) щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати
однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за
невиконання або неналежне виконання зобов’язань.

12. Надати право виконавчому комітету Кролевецької міської ради в
період між сесіями Кролевецької міської ради вносити зміни до міського
бюджету на 2019 рік з подальшим затвердженням Кролевецькою міською
радою шляхом прийняття відповідного рішення в межах загального обсягу
бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів між
бюджетними програмами при наявності обґрунтування.
13. Забороняється без рішення Кролевецької міської ради збільшення
бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського
бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення
інших видатків (крім випадків необхідності забезпечення бюджетними
призначеннями гарантованих обов’язкових виплат із заробітної плати на
виконання статті 77 Бюджетного кодексу України);
видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування,
за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами;
розподіл вільного залишку кошів на початок бюджетного року;
збільшення доходної частини міського бюджету за рахунок
перевиконання згідно з чинним законодавством України.
14. Надати право фінансовому управлінню Кролевецької міської ради у
межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою
окремо за загальним та спеціальним фондами за обґрунтованим поданням
головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних
асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі
економічної класифікації видатків.
15. Додатки 1-4 є невід’ємними частинами цього рішення.
16. Рішення набирає чинність з 01.01.2019.
17. Оприлюднити рішення на веб-порталі Кролевецької міської ради та в
друкованих засобах масової інформації.
18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Кролевецької міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, соціальноекономічного і культурного розвитку, планування та обліку (голова
Лехман В.Г.).

Міський голова
печатка

підпис

О.М. Бобровицький

