
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
 
29.11.2017                          № 163 
 

Про  схвалення  проекту    рішення 
міської ради «Про міський бюджет 
на  2018  рік» 
          

 Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської 
ради  «Про міський бюджет міста Татарбунари  на 2018 рік»,  керуючись підпунктом 1 
пункту «а» статті 28,  пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

ВИРІШИВ:  

 1. Схвалити проект рішення міської ради  «Про міський бюджет  на 2018 рік» 
(додається)  та винести його  на розгляд  чергової сесії міської ради. 

 2. Рекомендувати сесії міської ради розглянути питання про збільшення видатків  у 
бюджеті 2018 року на  надання матеріальної допомоги на лікування. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  
Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова             А.П. Глущенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       Додаток 
                     до рішення виконавчого комітету 

           Татарбунарської міської ради 
      від 29.11.2017 

             № 163  
      

 
 

«  
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
Двадцять перша____VIІ____скликання 

                                                                   

РІШЕННЯ 
 
 

 
 
 
Татарбунарська міська рада       ВИРІШИЛА:      

 
1.  Визначити на 2018 рік: 

-  доходи міського бюджету у сумі 17 252 725,00 грн., в тому числі доходи 
загального фонду міського  бюджету 17 197 725,00  грн., доходи спеціального фонду 
міського бюджету 55 000,00 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення; 

-  видатки  міського бюджету у сумі 17 252 725,00 грн., в тому числі видатки 
загального фонду міського бюджету 14 093 725,00 грн., видатки спеціального фонду 
міського 3 159 000,00 грн., у тому числі бюджету розвитку 3 104 000,00 гривень згідно з 
додатком № 2 цього рішення; 

- профіцит міського бюджету у сумі 3 104 000,00 грн., в тому числі загального 
фонду міського бюджету 3 104 000,00 грн. напрямком використання якого визначити 
передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду 
згідно з додатком № 3 до цього рішення. 

- дефіцит міського бюджету у сумі 3 104 000,00 грн., в тому числі спеціального 
фонду міського бюджету у сумі 3 104 000,00 грн. покриттям якого визначити надходження 
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з 
додатком № 3 до цього рішення. 

 
2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  міського бюджету  

у сумі  21 000 гривень.  
 

3. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися 
за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення. 

Про  міський   бюджет 
на 2018 рік 
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 4.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 30000 

гривень. 
 
 5. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду міського 

бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:  
- заробітна плата (код 2111); 

    - нарахування на оплату праці (код 2120); 
    - медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220); 
    - продукти харчування (код 2230); 
    - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270); 
    - інші виплати населенню (код 2730). 

 

6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих 
(регіональних) програм у сумі 1 350 824,00 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення. 

 
   7.  Вільний залишок коштів загального та спеціальних фондів на 01.01.2018 рік буде 
розподілений шляхом внесення змін до цього рішення. 
    
     8. Установити, що: 
      - розпорядники коштів  міського бюджету мають право брати зобов’язання  на 
здійснення видатків, або платежів тільки в межах відповідних бюджетних призначень, 
затверджених їм на 2018 рік; 
      - нецільове використання бюджетних  коштів, тобто використання  їх на цілі, що не  
відповідають бюджетним призначення, встановлених цим рішенням, виділеним  
бюджетним асигнуванням  чи кошторису, має наслідком зменшення  бюджетних 
призначень розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за  
цільовим призначенням; 
      - зобов’язання взяті  розпорядниками  бюджетних коштів без  відповідних 
бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними  зобов’язаннями і  не підлягають 
оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких  зобов’язань є бюджетним 
правопорушенням; 
      - розпорядники бюджетних коштів мають право брати зобов’язання за спеціальним 
фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до 
спеціального фонду бюджету; 
      - поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть 
здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня  заборгованість  
із  заробітної плати. 
 
      9. Виконкому міської ради: 
      -  у процесі виконання  міського  бюджету вносити  пропозиції  міській раді щодо 
змін по доходах та видатках у разі  настання  випадків, передбачених Бюджетним 
Кодексом України; 

- відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право 
Виконкому міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України: 

- позики 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 до 
кінця поточного бюджетного періоду. 
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 10. 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 енергію, водопостачання, 
водовідведення 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 згідно  з 
додатком  № 6. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду 
енергоносіїв у межах встановлених відповідним  розпорядникам обґрунтованих лімітів. 

 
 11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік: 
до доходів належать надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу 

України, а також такі надходження:……. 
          - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності; 

        - податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 
        - єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 
         -  збір за місця для паркування транспортних засобів; 
       -  туристичний збір; 
         - адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої 

влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому 
порядку адміністративними комісіями; 

         - надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міські (міст 
районного значення), селищні та сільські ради; 

        - плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем 
надання послуг; 

        - державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за 
місцем вчинення дій та видачі документів; 

       - акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських, 
селищних бюджетів; 

      -  адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських 
(міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем 
надання послуг. 

 
         12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету 
України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного 
кодексу України, а також такі надходження: 

-  екологічного податку . 
      13. В міжсесійний період надати право міському голові за погодженням з постійною 
комісією з питань бюджету , фінансів та управління майном здійснювати внесення змін 
до розпису доходів і видатків міського бюджету на 2018 рік шляхом видання 
розпорядження голови міської ради з подальшим затвердженням на черговій сесії 
міської ради. 
 
      14.  Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
      15. Внести зміни до рішення міської ради від 10.12.2015 року «Про передачу у 
комунальну власність Татарбунарської районної ради дитячих садків м. Татарбунари», а 
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саме п. 7 викласти в наступній редакції «Рішення набуває чинності з 01 грудня 2018 
року». 
 
      16. Дане рішення  набирає чинності з 1 січня 2018 року. 
 
      17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з  бюджету, фінансів та управління майном. 
 
Міський голова        А.П.Глущенко 
 
« ___»__грудня___2017 р. 
 
№ _____ - VІІ» 

 


