
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХVІ сесія 

(VІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 16 січня 2015 року         № 1070 

 

Про тимчасовий порядок 

фінансування витрат міського 

бюджету в І кварталі 2015 року 
 

Відповідно до статті 79 Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ» (із змінами), Порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, у зв’язку з неприйняттям у 

визначений законодавством строк Закону України «Про Державний бюджет 

на 2015 рік»? з метою забезпечення своєчасного фінансування поточних 

витрат міського бюджету у січні-березні 2015 року до затвердження розпису 

міського бюджету на 2015 рік, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Бережанська міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 14 січня 2015 року № 4 

«Про дозвіл на використання тимчасових кошторисів». 

2. Визначити, що до затвердження розпису міського бюджету на 2015 рік: 

2.1. Розрахунок обсягу щомісячних видатків на січень-березень 2015 року 

здійснюється з урахуванням: 

здійснення витрат, що забезпечують діяльність бюджетних установ, 

виходячи з їх потреби, за рахунок загального фонду міського бюджету 

в межах 1/12 обсягу видатків і на цілі, визначені в рішенні міської 

ради від 26.02.2014 № 850 «Про міський бюджет на 2014 рік» (із 

змінами) і передбачені у проекті рішення про міський бюджет на 2015 

рік. 

2.2. Проведення розрахунків розпорядниками (одержувачами) коштів 

міського бюджету по бюджетних зобов’язаннях з поточних витрат 

минулого року, взятих на облік органами Державного казначейства 

України. 



2.3. Фінансування видатків загального фонду міського бюджету 

здійснюється відповідно до тимчасового розпису доходів та видатків 

міського бюджету на січень-березень 2015 року в межах фактичного 

надходження доходів та міжбюджетних трансфертів за умов: 

здійснення фінансування витрат у першочерговому порядку на захищені 

видатки: заробітну плату, соціальний захист населення, харчування, 

придбання медикаментів, оплату енергоносіїв та інших видатків, що 

забезпечують діяльність установ і проведення необхідних заходів. 

2.4. Видатки за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету 

проводити  згідно тимчасових кошторисів доходів і видатків 

бюджетних установ та планів використання бюджетних коштів 

одержувачів коштів в межах наявних коштів: 

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ відповідно до діючих 

нормативних актів. 

2.5. Забороняється здійснювати капітальні видатки. 

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Банах Л.В.) надати право 

вносити зміни до тимчасового розпису міського бюджету за загальним і 

спеціальним фондами по кодах функціональної та економічної 

класифікації у порядку, встановленому для внесення змін до розпису, в 

тому числі з урахуванням необхідності спрямування коштів на видатки для 

покриття заборгованостей, що виникли у попередній рік, за результатами 

звітності про виконання міського бюджету за 2014 рік. 

4. Уповноважити міського голову на отримання позики у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, в органах Державної 

казначейської служби України 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. 

5. Дане рішення втрачає чинність після затвердження розпису міського 

бюджету на 2015 рік, крім п.4, який втрачає чинність 31 грудня 2015 року. 

6. Контроль за виконанням рішення доручити планово-бюджетній комісії 

міської ради. 
 
 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 


