
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про проект бюджету міста на 

2019 рік 

13 грудня 2018 року Старокостянтинів   № 401 

 

 

На підставі п. 1 ст. 76 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 1 ч. а 

ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

Схвалити проект рішення сесії міської ради «Про бюджет міста на  

2019 рік» та подати для розгляду та затвердження в установленому порядку 

(додається). 

 

 

 

Міський голова                                підпис                                     М. Мельничук 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

13 грудня 2018 року № 401 
 

УКРАЇНА 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 сесії міської ради 

 

від  21  грудня  2018 р.              Старокостянтинів                        № 

 

Про бюджет міста  

на 2019 рік 

 

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», керуючись              

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним 

кодексом України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2019 рік: 

доходи бюджету міста у сумі 412660241 (чотириста дванадцять мільйонів 

шістсот шістдесят тисяч двісті сорок одна) грн. 00 коп., у тому числі доходи 

загального фонду бюджету міста 407473324 (чотириста сім мільйонів чотириста 

сімдесят три тисячі триста двадцять чотири) грн. 00 коп. та доходи 

спеціального фонду бюджету міста 5186917 (п’ять мільйонів сто вісімдесят 

шість тисяч дев’ятсот сімнадцять) грн. 00 коп. згідно з додатком 1; 

видатки бюджету міста у сумі 412660241 (чотириста дванадцять 

мільйонів шістсот шістдесят тисяч двісті сорок одна) грн. 00 коп., у тому числі 

видатки загального фонду бюджету міста 383873324 (триста вісімдесят три 

мільйони вісімсот сімдесят три тисячі триста двадцять чотири) грн. 00 коп. та  

видатки спеціального фонду бюджету міста 28786917 (двадцять вісім мільйонів 

сімсот вісімдесят шість тисяч дев’ятсот сімнадцять) грн. 00 коп.; 

профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі 23600000 (двадцять 

три мільйони шістсот тисяч) грн. 00 коп., напрямком використання якого 

визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) згідно з додатком 2; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі 23600000 (двадцять 
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три мільйони шістсот тисяч) грн. 00 коп., джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) в сумі 23600000 (двадцять три мільйони шістсот тисяч) 

грн. 00 коп. згідно з додатком 2; 

оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету міста у розмірі 50000 

(п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп., що становить 0,013 відсотків видатків загального 

фонду міського бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету міста у розмірі 2500000 (два мільйони п’ятсот  

тисяч) грн. 00 коп., що становить 0,65 відсотків видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом.  

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету міста на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами/підпрограмами  згідно з додатками 3, 4. 

 

3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами 

згідно з додатком 5. 

 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету міста на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 43266453 (сорок три мільйони двісті 

шістдесят шість тисяч чотириста п’ятдесят три) грн. 00 коп. згідно з            

додатком 4. 

 

5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до 

доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України. 

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

міста на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69
1
 та ст. 71 

Бюджетного кодексу України. 

 

7. Визначити на 2019 рік відповідно до ст. 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету міста видатки загального фонду на: 

оплату 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); 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270); 

соціальне забезпечення (код 2700). 

 

8. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету  міської ради 

здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з державного та місцевого 

бюджетів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до розпису бюджету. 

 

9. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської 

ради при надходженні (зменшенні) у міжсесійний період коштів на видатки з 

пільг, субсидій та допомоги населенню, що фінансуються за рахунок субвенцій 

з державного та місцевого бюджетів, понад обсяги (менше обсягів), врахованих 

в бюджеті міста на 2019 рік, збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та 

видатків бюджету міста на суму коштів, одержаних з державного та місцевого 

бюджетів, та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між 

кодами програмної класифікації видатків з наступним інформуванням міської 

ради. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на              

2019 рік. 

 

10. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за 

загальним та спеціальним фондами бюджету міста фінансове управління 

виконавчого комітету міської ради за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі 

економічної класифікації видатків бюджету. 

 

11. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення 

видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним 

та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням міського 

голови, погодженим з постійною комісією з стратегічного соціально - 

економічного розвитку міста, бюджету, фінансів, адміністративно-

територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності. 

 

12. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет міста 

Старокостянтинова на 2019 рік повноваження на виконання функцій або 

надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, 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 міської ради, 

погодженим з  постійною комісією з стратегічного соціально - економічного 

розвитку міста, бюджету, фінансів, адміністративно-територіального устрою та 

зовнішньоекономічної діяльності.  
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13. Надати право міському голові отримувати  позики на покриття 

тимчасових касових розривів бюджету міста, пов'язаних із забезпеченням 

захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року 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 у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, відповідно до ст. ст. 43, 73 Бюджетного кодексу 

України.  

 

14. Відповідно до ч. 3 ст. 16 Бюджетного кодексу України надати право 

міському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві 

зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних 

організацій (без майнового забезпечення).  

 

15. Головним розпорядникам  коштів бюджету міста забезпечити 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

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) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, 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 березня 2019 року;   

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за 

енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання тощо. 

 

16. Додатки 1-5 до рішення та пояснювальна записка є його невід’ємною 

частиною. 

 

17. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.  
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18. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до ч. 4 ст. 28 Бюджетного кодексу України.  

 

19. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних 

розпорядників бюджетних коштів міського бюджету.  

 

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

стратегічного соціально - економічного розвитку міста, бюджету, фінансів,  

адміністративно-територіального устрою та зовнішньоекономічної діяльності 

та фінансове управління Старокостянтинівської  міської ради. 

 

 

 

Міський голова   підпис                  М. Мельничук 

 

 


