Бережанська міська рада
Тернопільської області
VІ скликання
ХХVІ сесія
(V засідання)
РІШЕННЯ
від 29 січня 2015 року

№ 1076

Про міський бюджет на 2015 рік
Розглянувши поданий міськвиконкомом та схвалений постійно плановобюджетною комісією міської ради проект бюджету міста на 2015 рік,
сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік», керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради
В И Р І Ш И Л А:
1.

2.

Визначити на 2015 рік:
доходи міського бюджету Бережанської міської ради у сумі 8550000
грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету
8300000 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 250000, у
тому числі бюджету розвитку 250000 грн., згідно з додатком №1 цього
рішення;
видатки міського бюджету Бережанської міської ради у сумі 8550000
грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету
5900000 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2650000
гривень;
профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2400000 грн.
(передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення ;
дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2400000 грн.
джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) згідно з додатком
№2 до цього рішення.
Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету Бережанської міської ради на 2015 рік за кодом
програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету,
кодом тимчасової класифікації видатків та кодом функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету, у тому числі по

загальному фонду 5900000 грн. та спеціальному фонду 2650000 грн. згідно
з додатком №3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського
бюджету у сумі 2606 гривень.
4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до
цього рішення.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2015 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
місцевих (регіональних) програм у сумі 2373800 грн. згідно з 5 до цього
рішення.
7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного
кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
міському голові 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.
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 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.
11. 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,
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матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати,
затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
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.
Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.
Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Контроль за виконанням рішення доручити планово-бюджетній комісії
міської ради.
Міський голова

МУЗИЧКА В.Я.

