БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 29 грудня 2015 року

№ 26-03-VІІ
м. Біла Церква

Про бюджет м. Біла Церква
на 2016 рік

Білоцерківська міська рада вирішила:
1.
Визначити на 2016 рік:
- доходи місцевого бюджету у сумі 730 145 448 грн., в тому числі доходи загального
фонду місцевого бюджету 688 113 200 грн., доходи спеціального фонду місцевого
бюджету 42 032 248 грн., у тому числі бюджету розвитку 6 100 000 грн. згідно з додатком
№1 цього рішення;
- видатки місцевого бюджету у сумі 730 145 448 грн., в тому числі видатки
загального фонду місцевого бюджету 682 029 138 грн., видатки спеціального фонду
місцевого бюджету 48 116 310 гривень;
- повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 40 000 грн., у тому числі
повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету 40 000 гривень згідно з
додатком № 4 до цього рішення;
- надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 40 000 грн., у тому числі надання
кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету 40 000 гривень згідно з додатком № 4
до цього рішення;
- профіцит загального фонду місцевого бюджету у сумі 6 084 062 грн., напрямком
використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 6 084 062
грн. джерелом
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету
розвитку(спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого
бюджету на 2016 рік за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету, по загальному фонду 682 029 138 грн. та спеціальному фонду 48 116
310 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету
у сумі 500 000 гривень.
4. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися
за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд місцевого бюджету у сумі 1000 000
гривень.
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6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого
бюджету на 2016 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.
7. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих
(регіональних) програм у сумі 7 075 035 грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.
8. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст..64 Бюджетного кодексу України.
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету
України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст..69-1, 71 Бюджетного
кодексу України.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
міському фінансовому управлінню отримувати у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого 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.
11. Надати право міському фінансовому управлінню:
- укладати в установленому порядку угоди з Білоцерківським управлінням державної
казначейської служби України в Київській області про отримання короткотермінових
позичок на покриття тимчасових касових розривів місцевого 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;
- у процесі виконання місцевого бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим
поданням головних розпорядників здійснювати перерозподіл видатків
у розрізі
економічної класифікації в межах загального обсягу затверджених бюджетних призначень
окремо по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету;
- погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до
міського бюджету платежів
з відповідних бюджетних рахунків для зарахування
надходжень, відкритих в органах Казначейства;
- здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків міського бюджету для
здійснення повернень помилково або надміру сплачених платежів, відповідно до
законодавства.
12. 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, 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.
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13. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету:
- у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і
видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів
місцевого бюджету та подати їх Білоцерківському управлінню державної казначейської
служби;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність
працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на
премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду
заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних
коштів.
15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.
16. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Міський голова

Г.А.Дикий

