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УКРАЇНА
НОВЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «___»________ 2018 року

№

Про бюджет смт. Нового на 2019 рік
Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтями 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 77 Бюджетного
кодексу України, Новенська селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2019 рік:
- доходи бюджету селища у сумі 24919400 гривень, у тому числі
доходи загального фонду бюджету селища – 23136900 гривень та доходи
спеціального фонду бюджету селища - 1782500 гривень, у тому числі
бюджету розвитку 1000000,00 грн згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки бюджету селища у сумі 24919400,00 гривень, у тому числі
видатки загального фонду бюджету селища – 23136900 гривень, та видатки
спеціального фонду бюджету селища - 1782500 гривень;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селища у розмірі 2000 гривень, що становить 0,0086 відсотків видатків загального фонду
бюджету селища, визначених цим пунктом;
- резервний фонд бюджету селища у розмірі 20000 гривень, що
становить 0,086 відсотків видатків загального фонду бюджету селища,
визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення бюджету селища на 2019 рік за
бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Умови отримання іншої субвенції з бюджету міста до бюджету
селища Нового визначаються договором сторін між міською радою та
селищною радою селища Нового.
4. Затвердити на 2019 рік розподіл видатків бюджету селища на
реалізацію місцевих галузевих програм у сумі 24899400 гривень згідно з
додатком 4 до цього рішення.
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5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками бюджету селища 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;
оплата енергосервісу.
6. Головному розпоряднику коштів селищного 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, енергосервісу 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.
7. У процесі виконання бюджету смт. Нового у виняткових випадках,
за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів,
відділу
фінансового забезпечення (бухгалтерська служба) Новенської селищної ради
здійснювати перерозподіл видатків в розрізі економічної класифікації в
межах загального обсягу бюджетних призначень, а перерозподіл видатків у
межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до
зміни затверджених бюджетних призначень в розрізі функціональної
класифікації видатків, здійснювати за погодженням з постійною комісією
селищної ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку.
8. Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет смт. Нового
збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами
бюджету смт Нового на:
оплату праці працівників 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.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право виконавчому комітету Новенської селищної ради отримувати у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття
тимчасових касових розривів бюджету смт Нового, 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»зковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
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Надати право селищному голові, а у разі його відсутності - секретарю
селищної ради, укладати договори з органами Державної казначейської
служби України на отримання позик на покриття тимчасових касових
розривів селищного бюджету.
10. Установити, що у загальному фонді бюджету смт. Нового на
2019 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтями 69, 101
Бюджетного кодексу України;
джерелами формування загального фонду у частині фінансування є
надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
бюджету смт. Нового на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтями 691, Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
бюджету смт. Нового на 2019 рік у частині фінансування є надходження,
визначені статтями 71 та 72 Бюджетного кодексу України.
13. Додатки 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
селищної ради, заступника селищного голови з економічних питань та
постійну комісію з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку.

Селищний голова

Семенюк 31 99 26

С.Денисенко

