УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
3 сесія

7 скликання

04.12.2015 р.

Про міський бюджет на 2016 рік
Відповідно до п.23 ст. 26, п.1 ст.28, ст. 65 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 76 Бюджетного Кодексу України, та за погодженням з постійною комісією з питань
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій ,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 20 106 284грн.,
у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 18 270 284 грн. та
доходи спеціального фонду у сумі 1 836 000 грн. ( згідно із додатком 1 до рішення).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі18 570 284грн.,
у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 16 060 926 грн. та видатків
спеціального фонду бюджету у сумі 2 509 358 грн. за головними розпорядниками коштів
(згідно із додатком 3 до рішення).
3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 209 358 грн.,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до
бюджету розвитку(спеціального фонду)(згідно із додатком 2 до рішення).
4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 209 358 грн.,
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до
бюджету розвитку ( спеціального фонду) ( згідно із додатком 2 до рішення).
5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету
у сумі 15 000 грн.
6. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються із загального фонду
районного бюджету до місцевого бюджету в 2016 році (згідно із додатком 4 до рішення).
7. Затвердити перелік об'єктів (згідно з додатком № 5) видатки на які у 2016 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку.
8. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм фінансування яких у 2016 році буде
проводитися за рахунок коштів міського бюджету (згідно з додатком № 6) .
9. Затвердити ліміт споживання енергоносіїв на 2016 рік (згідно з додатком № 7) .
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на
2016 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/;
- поточні трансферти населенню /код 2730/;
11. 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, природній 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.(дод.7)

12. Дозволити виконкому міської ради отримувати в органах Державного казначейства
України короткотермінові позички для покриття тимчасових касових розривів міського
бюджету, пов’язаних з забезпеченням фінансування видатків загального фонду, у першу
чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну
плату. Придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду, а в разі невиконання розрахунково
визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевого
бюджету на 2016 рік, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку.
13. З урахуванням норм ст. 23 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 28, 60-70 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оперативного вирішення
фінансових питань поточної діяльності міської ради, дошкільних навчальних закладів,
вирішення невідкладних ситуацій тощо,надати право міському голові та виконавчому
комітету міської ради за погодженням з постійною депутатською комісією з питань
соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій з наступним
затвердженням рішенням сесії міської ради, здійснювати у міжсесійний період
зарахування, розподіл і перерозподіл коштів місцевого бюджету.
14. Додатки 1-7 цього рішення є його невід'ємною частиною.
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій міської ради .

Міський голова

Секретар Барської міської ради
Подуфалов В.М. _______________
Начальник ФЕВ – головний бухгалтер
Гаджалова М.Ф. ______________
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