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від 15грудня 2017 року

Про бюджет Мостиської об»єднаної територіальної громади
на 2018 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України
"Про Державний бюджет України на 2018 рік", Керуючись ст. 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Мостиської міської ради

вирішила:
1. Визначити на 2018 рік:
-доходи міського бюджету у сумі 126282000 гривень., в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 124644000 гривень., доходи спеціального фонду
міського бюджету 1638000 гривень, у тому числі бюджету розвитку 200000 гривень,
згідно з додатком 1 цього рішення;
-видатки міського бюджету у сумі 126282000 гривень., в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету 119594000 гривень., видатки спеціального
фонду міського бюджету 6688000 гривень;
- профіцит міського бюджету у сумі 5050000 гривень., в тому числі загального
фонду міського бюджету 5050000 гривень, напрямом використання якого визначити
передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду5050000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5050000 гривень,
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
міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними
програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського
бюджету у сумі 500000 гривень, згідно додатком 2 до цього рішення.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до
цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього
рішення.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 159000
гривень.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського 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 населенню;
-поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити перелік програм, згідно з додатком 6 до цього рішення.
9. 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 електричт та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які
споживаються бюджетними установами.
10. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань
згідно з додатком 7 до цього рішення.
11. Визначити плату батьків, або осіб які їх замінюють за харчування дітей в
дитячих дошкіДьних закладах та дошкільних відділеннях
навчально-виховних
комплексів в розмірі 60 відсотків вартості харчування в міській місцевості та 40
відсотків вартості харчування в сільській місцевості;
Від плати за харчування дітей в дитячих дошкільних закладах та дошкільних
відділеннях навчально-виховних комплексів звільняються батьки або особи, які їх
замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого
мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України
для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і
комунальних дошкільних навчальних закладах, а також батьки дітей та особи, які їх
замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям'’ . А також діти- сироти,
діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, дітей працівників
органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків:
Розмір плати за харчування дітей зменшується на 50 відсотків, у сім'ях яких
троє і більше дітей та батьки яких брали участь в АТО.
12. Визнати пільговими категоріями учнів загальноосвітніх шкіл навчальних
закладів, батьки яких брали участь в АТО. Забезпечити безкоштовним харчуванням у
загальноосвітніх навчальних закладах дітей-сиріг, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях, дітей .батьки яких
брали участь в АГО. А також учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям.
13. У процесі виконання
бюджету
в межах його загальною обсягу
перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних
призначень, головному розпорядникові коштів міського бюджету за загальним і
спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково
наданих трансфертів здійснювати за рішенням виконавчого комітету Мостиської

міської ради з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства, за
погодженням депутатської комісії з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі
та реалізації державної регуляторної політик.
14. Уповноважити міського голову укладати договори про міжбюджетні
трансферти з відповідними місцевими бюджетами.
15. Бюджет Мостиської об»єднаної територіальної громади на 2018 рік
приймається з врахуванням норм програмно-цільового методу.
16. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до
бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і
видаткам найменуваннь та кодів класифікації, фінансовому відділу Мостиської
міської ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису бюджету
Мостиської ОТГ.
17. Установити, що у 2018 році комунальні підприємства спільної власності
територіальної громади Мостиської міської ради сплачують до загального фонду
бюджету Мостиської об»єднаної територіальної громади частину прибутку (доходу),
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та за результатами
фінансово-господарської діяльності у першому кварталі 2018 року та наступних
звітних періодах за ставкою 10 (десять) відсотків чистого прибутку (доходу).
18. Надати право голові Мостиської міської ради за наявності тимчасово
вільних коштів бюджету Мостиської ОТГ спрямовувати їх на депозитні рахунки
фінансово-кредитних установ, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та
за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
19. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
20. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.
21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі та реалізації державної регуляторної

