
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                              шістдесят четверта сесія  
сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

 20 грудня 2019 року                       м. Деражня                                            № 2 

   Про  місцевий бюджет  
м. Деражня на  2020  рiк 

                                                              _6821510100_ 
 (код бюджету) 

       Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до ч. 2, 4 ст.77 Бюджетного кодексу України, 
розглянувши схвалений міськвиконкомом проект місцевого бюджету на 2020 
рік, заслухавши  інформацію  головного  бухгалтера   міськвиконкому  
Гончаренко І. Д. про  затвердження  бюджету  міста  на 2020рік, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Визначити на 2020 рік : 
      - доходи  місцевого бюджету   в сумі  20 193 935 грн, в тому числі   
доходи загального фонду місцевого бюджету – 19 326 535 грн, доходи 
спеціального фонду місцевого бюджету 867 400 грн згідно з додатком  № 1 
цього рішення; 
       - видатки місцевого бюджету в сумі 20 193 935грн, в тому числі видатки 
загального фонду місцевого бюджету -  19 326 535 грн, видатки спеціального 
фонду місцевого бюджету – 867 400 грн. 
       
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів 
місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами (додаток № 2). 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого 
бюджету в сумі 1000,00 грн. 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 
заходів за об’єктами   згідно з додатком № 3 до цього рішення.  
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/
регіональних програм у сумі 306 500грн  згідно з додатком 4 до цього 
рішення. 



6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік: 
6.1. до доходів належать надходження, визначені статтею 69 

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

визначені частиною 1 статті 69 Бюджетного кодексу України. 
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого 
бюджету на 2020 рік: 
      7.1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹ та 71 
Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2020рік; 
     7.2. у частині фінансування є надходження, визначені пунктом  4¹ частини 
1 статті 69¹, пунктом 5  частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що у 2020році кошти, отримані до спеціального фонду 
місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 
Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 
визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, 
отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 7 
цього рішення, спрямовуються відповідно на: 

8.1. на  капітальний ремонт  автомобільних доріг, що належать до 
комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства міста 
(за рахунок джерел, визначених підпунктами 7.1 та 7.2 пункту 7 до цього 
рішення); 
    8.2.  заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища 
(за рахунок джерел, визначених підпунктами 7.1 пункту 7 до цього рішення). 

   9.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
місцевого бюджету на 2020 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). 

    10.   Головному розпоряднику коштів міського бюджету,   на виконання 
норм Бюджетного кодексу України: 

10.1. затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням; 

10.2.  здійснювати управління бюджетними коштами у межах 
встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності 
бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове 
використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи 
одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

10.3. забезпечити доступ інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме: 



10.3.1. здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; 

10.3.2. оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з 
дня затвердження таких документів; 
   10.4.   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; 

   10.5. забезпечити в повному обсязі  проведення розрахунків за електричну 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, 
що споживаються бюджетною установою, та укладення договорів за кожним 
видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником 
бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання; 

   10.6.затвердити ліміт споживання енергоносіїв у натуральних показниках,  
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 
11.  Визначити головним розпорядником коштів місцевого бюджету 
виконавчий комітет міської ради в особі міського голови. 
12. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
13. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 
14. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його 
прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 
України. 
15. 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.) 

     

      Міський голова                                                                   Ковпак А. М. 


	Про  місцевий бюджет
	м. Деражня на  2020  рiк
	Міський голова                                                                   Ковпак А. М.

