
 
Бережанська міська рада 

VI скликанная 

ХVІІ сесія 

(VІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від  10 січня  2013 року.        № 578 
 

Про міський бюджет на 2013  рік 
 

Розглянувши поданий міськвиконкомом та схвалений постійно планово-

бюджетною комісією міської ради проект бюджету міста на 2013 рік, 

сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України 

“Про Державний бюджет України на 2013 рік”, керуючись ст.  26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія міської ради  

ВИРІШИЛА: 

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік у 

сумі 11000000  грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів 

у сумі 8098700 грн., дотацію вирівнювання з державного бюджету у сумі  

2260800 грн., додаткову дотацію з районного бюджету у сумі 119800 грн., 

субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах у сумі 520700 грн. 

Обсяг  доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 8307700 

грн., спеціального фонду бюджету  2692300 грн., у тому числі бюджету 

розвитку  1600000 грн. (додаток №1). 

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у 

сумі  11000000 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету 

у  сумі 8307700  грн. та видатків спеціального фонду бюджету  2692300 грн. 

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

(додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3). 

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних 

коштів міського бюджету  у сумі 1168 грн. 

4. Затвердити перелік об’єктів (додаток №4), фінансування  яких буде 

здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 



5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 

міського бюджету на 2013 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; 

 

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

міських програм на загальну суму 26000 грн. (додаток №5). 

 

7. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі 

виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника коштів міського бюджету дозволити виконавчому комітету 

ради здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у 

розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації в межах 

загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів 

міського бюджету окремо по загальному та спеціальному фондах міського 

бюджету. 

Забороняється без внесення змін до рішення міської ради про міський 

бюджет збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному 

фондах міського бюджету на : 

- оплату праці працівників бюджетних установ і закладів за рахунок 

зменшення інших видатків; 

- видатки з функціонування органів місцевого самоврядування за 

рахунок зменшення видатків по інших кодах функціональної класифікації. 

8. Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України розпорядники 

коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють 

відповідні видатки за загальним фондом міського бюджету тільки в межах 

бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи 

необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на 

облік в органах Державної казначейської служби в Україні. 

Розпорядники коштів міського бюджету беруть зобов’язання за 

спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних 

надходжень до спеціального фонду бюджету.  

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без 

відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 

встановлених рішенням міської ради про міський бюджет не вважаються 

бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних 

коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням. Витрати 

бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються. 



9. 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. 

10. Установити, що керівники бюджетних установ утримують 

чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, 

включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 

матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 

для бюджетних установ у кошторисах. Поточні видатки, пов’язані з 

утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками 

бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати. 

11. Для покриття тимчасових касових розривів, з метою забезпечення 

виконання першочергових видатків  міського бюджету, уповноважити 

міського голову укладати від імені міської ради   договори про отримання 

позичок у головному управлінні Державної казначейської служби України у 

Тернопільській області у встановленому законодавством порядку. 

12. З метою наповнення власних дохідних джерел міського бюджету та 

забезпечення виконання міських програм надати право виконавчому комітету  

міської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення  тимчасово 

вільних бюджетних коштів на рахунках міського бюджету,  у банківських 

установах на умовах депозитного обслуговування бюджетних коштів, 

відповідно до  Порядку, визначеного  Кабінетом Міністрів України.  

13.  Додатки № 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

14. Контроль за виконанням рішення доручити планово-бюджетній 

комісії міської ради. 

 

 

Міський голова                                                   В.Я. МУЗИЧКА  

 
Банах Л.В. 

 

 


