КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Проект

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 21.12.2016 № 924
м. Краматорськ
Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про міський бюджет
на 2017 рік»
Попередньо розглянувши проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017
рік», керуючись ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Внести на розгляд міської ради проект рішення ««Про міський бюджет на 2017 рік»
(додається).

Міський голова

А.В. Панков

Проект

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від

№

м. Краматорськ

Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про міський бюджет на
2017 рік»
Відповідно до ст. 77, п.18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2017 рік :
- доходи міського бюджету у сумі 1 558 345 647 грн., в тому числі доходи загального
фонду у сумі 1 534 921 847 грн., спеціального фонду бюджету у сумі 23 423 800 грн., у т.ч.
бюджет розвитку 317 000 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 1 606 408 180,90 грн., в тому числі видатки
загального фонду у сумі 1 381 583 647 грн., видатки спеціального фонду бюджету у сумі
224 824 533,90 грн., у т.ч. бюджет розвитку 152 333 600 грн.;
- профіцит міського бюджету у сумі 154 659 800 грн., в тому числі по загальному
фонду у сумі 153 338 200 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів
із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) , по спеціальному фонду у
сумі
1 321 600 грн., напрямком використання якого визначити погашення позичок
за довгостроковими зобов’язаннями згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 202 722 333,90 грн. згідно з
додатком 2, джерелами покриття якого визначити кошти, передані із загального фонду до
спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 153 338 200 грн. та гранти Європейського
Союзу в сумі 49 384 133,90 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського
бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому
числі по загальному фонду у сумі 1 381 583 647 грн. та спеціальному фонду
224 824 533,90 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі
600 000грн.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього
рішення.
5. Затвердити на 2017 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за
рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5, та напрямки використання коштів
бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету
на 2017 рік за їх економічною структурою відповідно до частини другої ст.55 Бюджетного
кодексу України:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію міських
галузевих програм по загальному та спеціальному фондах згідно з додатком 7 до цього
рішення.
8. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому
управлінню Краматорської міської ради (Саєнко) отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського 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;
9. Надати згоду на погашення, коштами міського бюджету, заборгованості за
кредитним договором № ЕSC 8/12 від 24.04.2013 між Краматорською міською радою та
Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією «НЕФКО» по платежам, що підлягали
сплаті по терміну 15.02.2014року, кошти на які були перераховані з міського бюджету АТ
«БРОКБІЗНЕСБАНК» на купівлю валюти, але у зв’язку з невиконанням банком своїх
зобов’язань по обслуговуванню кредиту, операції останнім не були здійснені. Згідно умов
договору, кінцевою датою повернення кредиту є 15 грудня 2017року, коли кредит та
проценти нараховані на нього мають бути сплачені у повному обсязі.
10. Надати право фінансовому управлінню
- на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни в
розпис видатків бюджету по загальному фонду за кодами економічної класифікації в
межах затверджених асигнувань одного коду програмної класифікації, не змінюючи обсяги
вже затверджених асигнувань по КЕКВ 2110 «Оплата праці» та в межах асигнувань по
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;
- відображення змін до розпису міського бюджету по головних розпорядниках коштів
у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної
класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, бюджетних програм та
кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації;

- в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення
тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладення договорів з установами
банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
11. Структурним підрозділам міської ради - розпорядникам коштів міського 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, 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;
- забезпечити впорядкування видатків, що здійснюються за рахунок бюджетних
асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах і контингенту установ і організацій
у відповідність бюджетним призначенням, передбаченим на їх утримання в 2017 році.
- залишки коштів освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету, що
склалися станом на 01.01.2017, використовувати з урахуванням цільового призначення цих
субвенцій, визначених п.8 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі
питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», п.9
Постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11 «Деякі питання надання медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».
12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України у
сумі 685 857 000 грн., а також такі надходження:
- субвенції з державного бюджету на здійснення програм з соціального захисту
населення у сумі 515 736 427 грн.;
- субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у
сумі 1 064 600 грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету у сумі 158 837 000 грн.;
- медична субвенція з державного бюджету у сумі 163 732 000 грн.;
- субвенції з інших міст у сумі 5 463 320 грн.
- дотація з обласного бюджету на утримання центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей у сумі 4 231 500 грн.;

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету
України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу
України у сумі 23 423 800 грн.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на
2017рік у частині фінансування є надходження визначені ст. 72 Бюджетного кодексу України
– кошти загального фонду що спрямовуються до бюджету розвитку на погашення місцевого
боргу, а також кошти гранту Євросоюзу що знаходяться на рахунку в Ощадбанку.
15. Врахувати у розділі фінансування спеціального фонду міського бюджету кошти
гранту Євросоюзу у сумі 1824049,64 євро, що знаходяться на рахунку в Ощадбанку, за
курсом станом на 01.12.2016 року 27,073898 грн. за 1 євро.
16. Затвердити розрахунок обсягу додаткової дотації з міського бюджету бюджетам
селищних рад відповідно до пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного
кодексу України та на утримання органів місцевого самоврядування згідно з додатком 8 до
цього рішення.
17. Встановити, що:
17.1. фінансування витрат міського бюджету здійснюється в межах фактичних
надходжень доходів із застосуванням режиму економії;
17.2. розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на
здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених
кошторисами на 2017 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань
минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України;
у разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії
розпорядники коштів міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не
беруть бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по іншим заходам, пов'язаним з
функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей видатків бюджету), до
погашення такої заборгованості;
17.3. керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють
фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень
або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого
в кошторисах на утримання бюджетних установ;
17.4. бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету,
по яких у 2016 році не проведені розрахунки за наявності коштів на рахунках розпорядників
та одержувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету і
підлягають виконанню у 2017 році.
18. Залишки коштів бюджету розвитку, фонду охорони природного навколишнього
середовища, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва станом на 01.01.2017 використовувати згідно з діючим законодавством.
19. Невикористані кошти субвенцій, які передавалися в 2016 році з державного
бюджету (освітня та медична) та бюджетів інших міст на надання допомоги мешканцям цих
міст у закладах охорони здоров'я м. Краматорська, та залишилися на рахунках міського
бюджету направляються на покриття відповідних витрат у 2017 році з урахуванням їх
цільового призначення.
20. Невикористані кошти субвенцій, які передавалися в 2016 році з міського бюджету
до бюджетів селищних рад на цілі, визначені договорами між Краматорською міською радою
та селищними радами, залишаються на рахунках селищних бюджетів, зберігають своє
цільове призначення і направляються на покриття відповідних витрат у 2017 році.

21. Визначити плату батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей в
дошкільних навчальних закладах та в дошкільних групах навчально - виховних комплексів
міста у розмірі 50% від вартості харчування на день.
22. Забезпечити у 2017 році:
- організацію безкоштовного харчування в загальноосвітніх навчальних закладів міста
для учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
23. Виконавчому комітету Краматорської міської ради надати право в міжсесійний
період приймати рішення :
- про перерозподіл асигнувань між кодами програмної класифікації видатків і
головними розпорядниками бюджетних коштів на підставі звернень головних розпорядників
бюджетних коштів з подальшим затвердженням міською радою;
- про визначення об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету
розвитку, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва;
- про врахування у складі міського бюджету, а також визначення порядку
використання коштів трансфертів з державного та інших рівнів бюджетів, що виділяються
додатково місту на підставі нормативно-правових актів.
24. Рішення вступає в силу з 01 січня 2017 року та діє до 31 грудня 2017 року.
25. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського голови за
розподілом обов’язків.

Міський голова

А.В. Панков

