
ПОДIБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РЛДА
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Про сiльський бюджет
ПодiбнянськоТ сiльськоТ рuд"

Манькiвського району
на 2020 piK

2зз1|5 1 5000
кол бюджету

Вiдповiдно до статтей 76, 77 Бюджетного кодексу УкраТни, пункту 23
частинИ 1 cTaTTi 26 та частини 1 cTaTTi 61 Закону Украiни "Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi", Подiбнянська сiльська Рада вирiшила:

1. Визначити на 2020 piK:
ДОХОДИ сiльського бюджету у cyMi 2124712 гривень, у тому числi доходи
ЗаГаЛЬноГо фонлу сiльського бюджету 2085870 гривень та доходи
Спецiального фонду сiльського бюджету - З8842 гривень згiдно з додатком
1 до цього рiшення;
ВИДаТки сiльського бюджету у cyMi 2124712 гривень, у тому числi видатки
ЗаГаJiЬнОГо фо.rду сiльського бюджету 2085870 гривень та видатки
спецiального фонду сiльського бюджету - З8842 гривень;
UUUрUltlии заJlишOк Uюлже,l,них коштlв сlльського оюджету у розмlрl

22945 Гривень, що становить 1 ,1 вiдсотка видаткiв загального фо,rду сiльського
оборотний ишок бюджетних коштiв сiльського бюджету розмiрi

бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетнi призначення головному розпоряднику сiльського

бЮДЖетУ на 2020 piK у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними
програмами згiдно з додатком 2 до цього рiшення.

З. ЗаТВеРДИТИ :на2020 piK мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатком З до
цього рiшення.

4. Затвердити розподiл витрат сiльського бюджету на реалiзацiю
РегiОнальних програм у суплi 83032 гривень згiдно з додатком 4 до цього
рiшення.

5. Установити, що у загаJIьному фондi сiльського бюджету на 2020 piK:
1) До Доходiв загаJIьного фо"ду сiлъського бюджету н€lJIежать доходи,

ВиЗнаЧеНi статтею 69 Бюджетного кодексу Украiни, та трансферти, визначенi
СТаТТеЮ 10t Бюджетного кодексу УкраТни (KpiM субвенцiй, визначених статтею
69 l та частиною першою cTaTTi 71 Бюджетного кодексу УкраТни);



2) джерелами
визначенi пунктом 4

формування у
частини 1 cTaTTi 15

частинi фiнансування с надходження,
Бюджетного кодексу Украiни.

б. Установити, шо джерелами формування спецiального фuнду сiльського
бюджету на 2020 piK:

1) у частинi доходiв е надходження, визначенi статтями 69l ,7 |;

2) у частинi фiнансування с надходження, визначенi пунктом 4 частини 1

cTaTTi 15 Бюджетного кодексу УкраТни.
1. Визначити на 2020 piK вiдповiдно до cTaTTi 55 Бюджетного кодексу

Украiни захищеними видатками сiльського бюджету видатки загального фопду
на:

оплату працi працiвникiв бюджетних установ;
нарахування на заробiтну плату;
придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносiТв;
поточнi трансферти населенню ;

поточнi трансферти мiсцевим бюджетам.
8. Щоручити сiльському головi здiйснювати у 2020 роцi на конкурсних

засадах розмiщення тимчасово вiльних коштiв сiльського бюджету на депозитах
з подаJIьшим поверненням таких коштiв до кiнця поточного бюджетного
перiоду, у порядку, визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.

9. Вiдповiдно до статтей 4З та 73 Бюджетного кодексу Украiни надати
право виконавчому KoMiTeTy ПодiбнянськоТ сiльськоТ ради отримувати у
порядку, визначеному Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, позики на покриття
тимчасових касових розривiв сiльського бюджету, пов'язаних iз забезпеченням
захищених видаткiв загального фонду, в межах поточного бюджетного перiоду за

рахунок коштiв €диного казначейського рахунку на договiрних умовах без

нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами з обов'язковим Тх

поверненням до кiнця поточного бюджетного перiоду.
10. Головному розпоряднику коштiв сiльського бюджету забезпечити

ВИконання норм Бюджетного кодексу Украiни стосовно:
1) затвердження шаспортiв бюджетних програм протягом 45 днiв з Дня

набрання чинностi цим рiшенням;
2) здiйснення управлiння бюджетними коштами у межах встановлених iм

бюджетних повноважень та оцiнки ефективностi бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне i цiльове використання бюджетних
коштiв, органiзацiю та координашiю роботи розпорядникiв бюджетних коштiв
нижчого рiвня та одержувачiв бюджетних коштiв у бюджетному процесi;

3) забезпечення доступностi iнформацii про бюджет вiдповiдно до
законодавства, а саме:

здiйснення гrублiчного представлення та публiкацii iнформацii гrро бюджет
за ьюджетними програмами та показниками, оюджетн1 призначення щодо яких
визначенi цим рiшенням, вiдповiдно до вимог та за формою, встановленими

бюджетнi призначення щодобюджетними яких

I\4iHicTepcTBoM фiнансiв Украiни, до 15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортiв бюджетних програм у триденний строк З Дня

затвердження таких документiв;



4) взяття бюджетних зобов'язань та здiйснення витрат бюджету з

урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату прачi

працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством

укратни умов оплати Працi та розмiру мiнiмальнот заробiтноi плати;

6) У повному обсязi проведення розрахункiв за електричну енергiю,

водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi

споживаються бюджетними установами, та укладання договорiв за кожним

видом енергоносiтв у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником
бюджетних коштiв обrрунтованих лiмiтiв споживання тощо. Затвердити лiмiти

споживання енергоносiТв у натур€tлъних показниках для кожноТ бюджетноi

установи виходячи з обсягiв вiдповiдних бюджетних асигнувань.

1 1. Вiдповiдно до cTaTTi 2З Бюджетного кодексу Украiни у межах загаJIьного

обсягу бюджетних призначенъ головного розпорядника бюджетних коштiв

гrерерозподiл видаткiв бюджету В розрiзi економiчнот та функцiональнот
класифiкаrriт та кредитування бюджету, включаючи субвенцiт, а також

збiльшення видаткiв розвитку за рахунок зменшення iНШИХ ВИДаТКiВ (ОКРеМО За

загаJIьним та спецiальним фондами бюджету) здiйснюсться за рiшенням
постiйнот koMiciT сiльськоi Ради з питань планування бюджету, фiнансiв, з

подальшим затвердженням на черговiй cecii сiльськоi Ради у порядку,

встановленому Каб iHeToM I\{i HicTpi в Украiни.
Заборонясться без внесення змiн до рiшення про сiльський бюджет

збiльшення бюджетних призначень за загальним та спецiальним фондами
сiльського бюджету на:

оплату прачi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення lнших

видаткiв;
видатки, пов'язанi з функцiонуванням органiв мiсцевого самоврядування,

за рахунок зменшення видаткiв за iншими бюджетними програмами.

12. I_{e рiшення набирас чинностi з 0i сiчня 2020 року,
1З. Додатки JФJ\Ъ \,2,з,4 до цього рiшення с його невiд'смною частиною.

14, Рiшення пiдлягае оприлюдненню в десятиденниЙ строК з днЯ йогО

прийняття вiдповiдно до частини четвертоТ cTaTTi 28 Бюджетного кодексу

Украiни.
15. ВiдпОвiднО до cTaTTi 101 Бюджетного кодексу Украiни делегувати

сiльському головi повноваження в гrроцесi виконання мiсцевого бюджету

заключати договори щодо умов надання субвенцiт з сiльського бюджету та

отримання Тх з iнших бюджетiв.
16. Контроль за виконання цього рiшення покласти на }Келезнякову Н.М. -

фiнансiв Подiбнянськоiголову постiйноТ KoMicii з гrитань планування бюджету i

сiльськоi ради

сiльський голова B.N4. Кобзар


