
 

 
Дванадцята сесія 

Смолінської селищної ради 

сьомого скликання 

  Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 грудня 2016 року                    № 150 

смт. Смоліне 

Про селищний бюджет  

на 2017 рік 

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

43,55,69,73,77,93,101,108  Бюджетного кодексу України, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Визначити на 2017 рік: 

- доходи  селищного бюджету у сумі 8 358 600,00 грн.., у тому числі доходи загального фонду 

селищного бюджету 7 962 300,00 грн., доходи спеціального фонду 396 300,00 грн.; 

- видатки селищного бюджету у сумі 8 358 600,00 грн., у тому числі видатки загального фонду 

селищного бюджету 7 796 200,00 грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету       

562 400,00 грн.; 

 

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 

50 000,00 грн. 

 

3. Затвердити бюджетні призначення за головним розпорядником коштів та тимчасовою 

класифікацією видатків селищного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 3 310 400,00 грн. та спеціальному 

фонду 562 400,00 грн. 

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти, а саме: 

- Субвенція з районного бюджету на утримання закладів дошкільної освіти у розмірі – 

4 282 000,00 грн.; 

- Субвенція з районного бюджету на утримання закладів культури у розмірі – 203 800,00 грн.; 

 

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 

рік за їх економічною структурою: 

- Оплата праці працівників бюджетних установ; 

- Нарахування на заробітну плату; 

- Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- Забезпечення продуктами харчування; 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

- Поточні трансферти населенню; 

- Поточні трансферти місцевим бюджетам. 

 

6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у 

сумі 82 500,00 грн., а саме: 

- Програма розвитку культури селища Смоліне на 2017 рік; 

- Програма соціально-економічного та культурного розвитку смт.Смоліне на 2017 рік. 

 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищу отримувати у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного 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. 

 

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів 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 та водовідведення, 

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити 

ліміт споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

9. Дозволити в процесі виконання селищного бюджету  за обгрунтованим поданням селищній 

раді здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального 

обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду селищного 

бюджету. 

 

10. Установити, що збільшення бюджетних призначень по загальному фонду на оплату праці 

працівників установ селищної ради, капітальні видатки по головних розпорядниках коштів 

селищного бюджету проводиться за рішенням сесії селищної ради. 

 

11. Органу місцевого самоврядування забезпечити економне та ефективне використання коштів 

селищного бюджету в 2017 році з безумовним дотримання вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

 

12. Рекомендувати виконкому селищної ради забезпечити у 2017 році виконання затверджених 

податкових і неподаткових надходжень загального та спеціального фондів селищного 

бюджету. 

 

13. Надати право головному розпоряднику коштів відповідно до положень. Бюджетного кодексу 

України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» укладати угоди: 

      -     щодо отримання субвенції; 

      -     на отримання короткотермінових позик для покриття тимчасових розривів, що виникають     

            у процесі виконання селищного бюджету у розмірі 1/12 від затвердженої суми доходів  

            загального   фонду з установами Державного казначейства України, які направляти на  

            захищенні статті 

 

14.  Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, 

фінансів та цін. 

 

 

Селищний голова                                         Мазура М.М. 


