
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

16 сесії міської ради 

 
 

   27 грудня 2016  року        Старокостянтинів         №  8    

 

Про бюджет міста  

на 2017 рік 

 

 

Розглянувши подання виконавчого комітету міської ради, відповідно до ст. 77 

Бюджетного кодексу України та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2017 рік: 

- доходи бюджету міста у сумі 286125044,65 грн., в тому числі доходи загального 

фонду бюджету - 282036588,65 грн., доходи спеціального фонду – 4088456,00 грн., згідно 

з додатком 1;  

- видатки бюджету міста у сумі 286125044,65 грн., в тому числі видатки загального 

фонду бюджету - 268155662,65 грн., видатки спеціального фонду бюджету – 

17969382 грн., 

 - профіцит бюджету у сумі 13880926 грн., в тому числі загального фонду бюджету 

– 13880926 грн., згідно з додатком 2; 

- дефіцит спеціального фонду у сумі 13880926 грн. згідно з додатком 2. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету на 

2017 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по 

загальному фонду –268155662,74 грн., спеціальному фонду – 17969382 грн., згідно з 

додатком 3.  

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста в сумі 

50000,00 грн. 

4. Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету міста в сумі 300000 грн. Кошти 

з резервного фонду використовуються згідно розпорядження міського голови з 

послідуючим затвердженням на сесії міської ради. 

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету на 

2017 рік за їх економічною структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110); 

- нарахування на заробітну плату (код 2120); 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220); 

- забезпечення продуктами харчування (код 2230); 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270); 

- соціальне забезпечення  (код 2700). 

6. Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію місцевих 

(регіональних) програм у сумі 21445999 грн. згідно з додатком 4.  



 

7. Передати Старокостянтинівській районній раді медичну субвенцію з державного 

бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду в сумі 23009000 грн. 

8. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися 

за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 5. 

9. Надати право міському голові отримувати позики на покриття тимчасових 

касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 

загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та 

нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного 

кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням 

казначейської служби України в області 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. 

10. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2017 рік до доходів 

належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України. 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 

2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та 71 Бюджетного 

кодексу України. 

12. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради при 

надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з Державного 

бюджету України та обласного бюджету понад обсяги, враховані в бюджеті міста на 2017 

рік, збільшувати обсяг доходів та видатків бюджету міста на суму трансфертів, одержаних 

з Державного бюджету України та проводити розподіл та перерозподіл зазначених 

трансфертів між головними розпорядниками коштів бюджету міста за розпорядженням 

міського голови за погодженням з постійною комісією міської ради з питань 

стратегічного соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів, 

адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності. Зазначені 

зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2017 рік. 

 13. У процесі виконання бюджету міста за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника коштів бюджету міста фінансове управління виконавчого комітету міської 

ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 

здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та 

кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів 

бюджету міста за бюджетною програмою, збільшення видатків розвитку за рахунок 

зменшення інших видатків, а також зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних 

призначень здійснюється за розпорядженням міського голови, з погодженням з постійною 

комісією міської ради з питань стратегічного соціально-економічного розвитку міста, 

бюджету, фінансів, адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної 

діяльності. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2017 рік. 

14. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста на 2017 рік 

повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного 

головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника 

бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для 

виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних 

коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням 

сесії міської ради. 

15. На виконання вимог статті 20 та пункту 18 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу України встановити застосування програмно-цільового 



методу у бюджетному процесі на рівні бюджету міста, починаючи із його складання на 

2017 рік.  

16. Розпорядникам коштів бюджету міста 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 із обсягів відповідних бюджетних 

асигнувань. 

17. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

 

Міський голова                                                                        М. Мельничук 

 


