НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 22 грудня 2017 р.

№ 1062
смт. Новоархангельськ

Про селищний бюджет на 2018 рік
На підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 77 Бюджетного кодексу України,
селищна рада
ВИРІШИЛА :
1.Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2018 рік у сумі
17 114 215 грн., з них обсяг дотації вирівнювання в сумі 1 345 915 грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
16 398 815
грн., спеціального фонду – 715 400 грн.(додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2018 рік у сумі
17 114 215 грн. у т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі
16 398 815., та
видатків спеціального фонду бюджету у сумі 715 400 грн. за тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 3).
3. Установити:
- розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів селищного бюджету у
сумі 30 000 грн.;
- розмір резервного фонду селищного бюджету на 2018 рік у сумі 50 000 гривень.
4. Затвердити на 2017 рік субвенцію районному бюджету в сумі
180 000 грн., з них:
- утримання районної ради ветеранів – 20 000 грн.;
- утримання місцевої пожежної охорони – 37 110 грн.;
Центральній районній лікарні в сумі 57 650 грн. з них:
- для забезпечення видатків на проведення бак обстеження працівників ДНЗ) у
сумі – 7 650 грн.;
- на ремонт реанімаційного відділення - 50 000 грн..
- Районному центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді (утримання
фахівця з соціальної роботи) – 58 250 грн.
- На виконання районної програми соціального захисту ветеранів війни та
громадян, які потерпіли від надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру на 2017 – 2022 роки № 161 від 17 серпня 2017 року, для виплати
матеріальної допомоги постраждалим від стихійного лиха, що сталося 01 липня 2017 року,
в сумі 6 990 грн.(додаток № 4).
5. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду селищного бюджету
на 2018 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 органам державного управління інших рівнів;
- трансферти населенню.
6. Дозволити селищному голові відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу
України у процесі виконання селищного бюджету, у виняткових випадках, здійснювати
перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його
бюджетних призначень по загальному або спеціальному фонду селищного бюджету.
Перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по
загальному та спеціальному фондах (крім власних надходжень бюджетних установ) за
функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється лише за
розпорядженням селищного голови, погодженим із постійною комісією селищної ради з
питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації з
послідуючим затвердженням на черговій сесії селищної ради.
Забороняється без внесення змін до рішення про селищний бюджет збільшення
бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету на:
- оплату праці бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
-видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів
місцевого самоврядування за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними
програмами.
7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
селищному голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селища, 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. Дозволити селищному голові своїм розпорядженням здійснювати в 2018 році
розподіл цільових дотацій , які будуть надходити до селищного бюджету за погодженням
з постійною комісією селищної ради з питань бюджету з послідуючим затвердженням на
черговій сесії селищної ради.
9. Селищному голові забезпечити економне та ефективне використання коштів
селищного бюджету у 2018 році з безумовним дотриманням вимог нормативних
документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.
10. Додатки №1, №3, №4 до цього рішення є його невід’ємною частиною і
публікуються разом з даним рішенням сесії селищної ради.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово
бюджетну комісію.

Селищний голова

Ю.Шамановський

