
 

 

 

                                                     

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

  МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                          ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬОМА  СЕСІЯ  

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

 

  РІШЕННЯ 

“Про сільський бюджет на 2020 рік” 
 

(04544000000) 

(код бюджету) 

 

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, 

Податковим кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», враховуючи 

висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, сільська рада  ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2020 рік: 

- доходи сільського бюджету в сумі - 84316105 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду сільського бюджету - 83224105 гривень та доходи 

спеціального фонду сільського бюджету 1092000 гривень, згідно з додатком 1 

до цього рішення. 

- видатки сільського бюджету  в сумі  84316105 гривень, у тому числі видатки 

загального фонду сільського бюджету 77448070 гривень та видатки 

спеціального фонду сільського бюджету - 6868035,00 гривень; 

- профіцит за загальним фондом сільського бюджету в сумі 5 776 035 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету в сумі 5 776 035 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в розмірі 

50 000,00 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду 

сільського бюджету, визначених цим пунктом; 

2. Затвердити  бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського 

бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього 

рішення.                

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів 
на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та 
соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі  71694105 гривень згідно з додатком 6 до цього 
рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету Миколаївської сільської 

ради на 2020 рік: 

6.1 До доходів загального фонду сільського бюджету належать надходження, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103
2
, 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107


103
4
, 103

6 
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 2020 рік ”; 

6.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 

статті 72 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету Миколаївської сільської 

ради. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету 

Миколаївської сільської ради на 2020 рік:  

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1
 Бюджетного кодексу 

України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного 

кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “ Про 

Державний бюджет України 2020 рік ”;  

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 Бюджетного 

кодексу України щодо сільського бюджету Миколаївської сільської ради. 

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України 

захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на: 

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; 

9. Надати право виконавчому комітету сільської ради : 

9.1 Відповідно до статті 43 та пункту1 статті 73 Бюджетного кодексу України 

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових касових розривів сільського 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.  

9.2. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного 

періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів сільського бюджету 

на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального 

фонду сільського бюджету. 

 9.3. Упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій і 

міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності здійснювати розподіл та 

перерозподіл трансфертів з державного та інших бюджетів з наступним внесенням змін до 

бюджету на сесії сільської ради. 

9.4. Упродовж бюджетного року за погодженням з постійною комісією сільської 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, 

інвестицій і міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності здійснювати: 

- у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за 

загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації 

видатків бюджету; 

- у межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків бюджету за 

бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення 

інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету). 

9.5. Вносити зміни до розпису сільського бюджету та здійснювати перерозподіл 

планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної 

класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим 

рішенням, у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за 

видатками на наступні місяці бюджетного року.  

10. У разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між 

головними розпорядниками коштів сільського бюджету та бюджетними програмами за 

рішенням виконавчого комітету сільської ради, за погодженням з постійною комісією 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного 

розвитку, інвестицій і міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності, згідно з 

вимогами Постанови Кабінету міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження 

Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання 

кредитів з бюджету. 

11. Розпорядникам коштів сільського 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. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 

року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів сільського бюджету 

забезпечити:  

12.1. Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 

чинності цього рішення. 

12.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних 

повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі. 

12.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: 

12.4. 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 березня 2020 року; 

12.5.  Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів. 

13. Надати право сільському голові укладати від імені сільської ради та її 

виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до 

виключної компетенції ради, подавати їх на затвердження Миколаївській сільській раді. 

14. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року. 

15. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

16. Секретарю Миколаївської сільської ради забезпечити оприлюднення цього 

рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 

статті 28 Бюджетного кодексу України.  

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій і 

міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності.                           

                           Сільський голова:                                 В.М. Одоєвцев 
с. Миколаївка  

№ 1019 - 38/ УІІ скликання 

        20 грудня 2019 року 


