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№ ______

Про міський бюджет на 2016 рік
На підставі статей 140, 142 Конституції України, статті 26 Закону
України ″Про місцеве самоврядування в Україні″ та статті 77 Бюджетного
кодексу України Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 1 313 385,5 тис. грн, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету – 1 260 899,3 тис. грн, доходи
спеціального фонду міського бюджету 52 486,2 тис. грн, у тому числі
бюджету розвитку 4 304,0 тис. грн згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 1 313 385,5 тис. грн, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 1 183 002,8 тис. грн, з них
реверсна дотація 20 600,7 тис. грн, видатки спеціального фонду міського
бюджету 130 382,7 тис. грн;
- профіцит загального міського бюджету у сумі 77 896,5 тис. грн,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з
додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі
77 896,5 тис. грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів
із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.
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2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2016 рік у розрізі головних розпорядників бюджетних
коштів, у тому числі по загальному фонду 595 805,1 тис. грн та спеціальному
фонду 121 682,7 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського
бюджету у сумі 1 000,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з
додатком 4 до цього рішення.
Умови надання іншої субвенції з міського бюджету районним у місті
бюджетам та бюджету селища Нового визначаються договорами сторін між
Кіровоградською міською радою та Кіровською і Ленінською районними у
місті радами та селищною радою с. Нового.
5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 5 до
цього рішення.
Передбачити у складі бюджету розвитку нерозподілені кошти в сумі
8 700,00 тис.грн за кодом відомчої класифікації видатків – 76 «Фінансове
управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та
загальноміських видатків)». Розподіл зазначених коштів за напрямками між
головними розпорядниками здійснювати за окремими рішеннями міської
ради про внесення змін до міських цільових програм та міського бюджету на
2016 рік.
6. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі
6 800,0 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2016 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;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Затвердити у складі видатків міського бюджету на 2016 рік кошти
на реалізацію місцевих галузевих програм на загальну суму
339 006,0 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення.
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9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право виконавчому комітету Кіровоградської 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.
Надати право міському голові укладати договори з органами
Державної казначейської служби України на отримання позик на покриття
тимчасових касових розривів міського бюджету.
10. При наявності тимчасово вільних коштів на рахунках міського
бюджету надати право фінансовому управлінню міської ради проводити
розміщення у 2016 році тимчасово вільних коштів міського бюджету на
вкладних (депозитних) рахунках в установах банків відповідно до чинного
законодавства України.
11. Головним 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.
12. У процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках, за
обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, фінансовому
управлінню Кіровоградської міської ради здійснювати річний та помісячний
перерозподіл видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального
обсягу його бюджетних призначень, а перерозподіл видатків у межах
загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни
затверджених бюджетних призначень в розрізі функціональної класифікації
видатків, здійснювати за рішенням виконавчого комітету міської ради,
погодженим постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.
Визначити, що передача бюджетних призначень, передбачена частиною
шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється за рішенням
виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією міської
ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
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Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет
збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами
міського бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення
інших видатків;
видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням
органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими
бюджетними програмами.
13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до
доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу
України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені
статтею 691 Бюджетного кодексу України.
15. Затвердити формулу розрахунку обсягу міжбюджетного трансферту
на дошкільну освіту бюджету селища Нового у вигляді іншої субвенції з
міського бюджету згідно з додатком 7 до цього рішення.
16. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку.

Міський голова

Бочкова 24 35 30

А. Райкович

