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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

21 грудня 2017 року                       м. Деражня                                   № 83 
 

 
   Про схвалення проекту 
 міського бюджету  на 2018 рік  
 
 
                Керуючись п.п.1 п.а ч.1 ст.28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до ч.1.ст.76 Бюджетного кодексу 
України, заслухавши інформацію головного бухгалтера міськвиконкому 
Гончаренко І. Д., про   проект міського бюджету на  2018 рік,  міськвиконком: 
 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Схвалити проект міського бюджету на 2018 рік,  що додається. 
2.  Подати проект міського бюджету на 2018 рік  на затвердження  міської ради. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря міської ради  
Сидорук В.А. 
 
 
 
 
 

 
 

 Міський голова                                                                                    А. М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

                                                                                                                    Схвалено 
                                                                                             рішенням  виконавчого комітету 
                                                                                                      міської ради 
                                                                                              від 21 грудня 2017р. № 83 
 
 
                                                      Проект 

  міського бюджету на 2018 рік 
 

  
  1. Визначити на 2018 рік : 
      - доходи  міського бюджету   в сумі  13 903 200 грн, в тому числі   доходи 
загального фонду міського бюджету – 13 396 000 грн, доходи спеціального 
фонду міського бюджету 507 200 грн згідно з додатком  № 1 цього рішення; 
       - видатки міського бюджету в сумі 13 903 200 грн, в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету -  13 396 000 грн, видатки спеціального 
фонду міського бюджету – 507 200 грн. 
       
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського 
бюджету на 2018 рік за типовою програмною класифікацією видатків (додаток 
№ 2). 
 
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету 
в сумі 1000,00 грн. 
 
4.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського 
бюджету на 2018 рік за економічною структурою видатків відповідно до статті 
55 Бюджетного кодексу України: 
    -  оплата праці  (КЕКВ  2110); 
    - нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120); 
    - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270); 
    - трансферти населенню (КЕКВ 2730). 
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде 
здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно з додатком № 3 до 
цього рішення.  

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік: 
до доходів належать надходження, визначені частиною 1 статті 69 

Бюджетного кодексу України; 
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

ст. 69 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету. 
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського 
бюджету  на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69¹ та ст. 
71 Бюджетного кодексу України. 
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 8. Розпоряднику коштів місцевого бюджету забезпечити в першочерговому 
порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетної установи  
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 
розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що 
споживаються бюджетною установою. Затвердити ліміт споживання 
енергоносіїв у натуральних показниках,  виходячи з обсягів відповідних 
бюджетних асигнувань. 
 
9.  Визначити головним розпорядником коштів міського бюджету виконавчий 
комітет міської ради в особі міського голови. 
 
10. Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною . 
 
11. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради        
Сидорук В.А, та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Яглінський В.С.) 
 
 
 
 
 
           
 
       
 


