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Керуючись Бюджетним кодексом Украiни, Законом УкраТни "Про мiсцеве
самоврядування в YKparHi", Кирилiвська сiльська рада вирiшила:

1. Визначитина 2020 piK:

доходи мiсцевого бюджету у cyMi 36s7186 |ривень, у тому числi доходи
загапьного фонду мiсцевого бюджету - 3686776 гривень та доходи спецiального

видатки мiсцевого бюджету у cyMi 368718б |ривень, у тому числi видатки
загального фонду мiсцевого бюджету - Зб8б776 гривень та видатки спецiального
фОНДУ мiсцевого бюджету - 410 гривень згiдно з додатком 2 до цього рiшення;

оборотний залишок бюджетних коштiв мiсцевого бюджету у розмiрi 18000
ГРИВеНЬ, ЩО СТаНОВИТЬ 0,5 Вiдсоткiв видаткiв загального фо"ду мiсцевого бюджету,
визначених цим пунктом;

резервций фонд мiсцевого бюджету У розмiрi 1200 гривень, що становитъ
0,03 вiдсоткiв видаткiв загапьного фо"ду мiсцевого бюджету, визначених цим
пунктом.

2. Затвердити бюджсетнi призначення головним розпорядникам коштiв
мiсцевого бюджету на 2020 piK у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними



програмами.

витрат мiсцевого бюджету на реалiзацiю
у cyMi 2122498 |ривень згiдно з додатком 4 до

доходiв е надходження,
також TaKi надходження

визначенi статтею 69| Бюджетного
вiдповiдно до Закону Украiни "Про

Щержавний бюджет YKpaiH и 2020 piK".

2) у частинi фiнансування е надходження, визначенi статтями 7I, 72
Бюджетного кодексу Украiни;

оплату працi працiвникiв бюджетних установ;
нарахування на заробiтну працю;
оплату комунЕlлъних послуг та енергоносiiв;
соцiальне забезпечення;

. поточнi трансферти мiсцевим бюджетам

8. ПозикИ на покриттЯ тимчасовиХ касовиХ розривiв мiсцевого бюджету,
пов'язаних iз забезпеченням захищених видаткiв заг€шьного фонду, в межах
поточного бюджетного перiоду за рахунок коштiв сдиного к€вначейського рахунку
на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами з
обов'язковим ik поверненням до кiнця поточного бюджотного перiоду у порядку,
визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, вiдповiдно до статей 4з,7З Бюджетного

a

о

о

a

З. Затвердити на 2020 piK мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатком 5 до

5. Установити, що у загЕuIьному фондi мiсцевого бюджету на 2020 piK:

1) ДО ДОХОдiв ЗагаJIьного фо"ду мiсцевих бюджетiв н€uIежатъ доходи,
визначенi статтею 64 Бюджетного кодексу Украiъи, та трансферти, визначенi
статтею 101 Бюджетного кодексу Украiни (KpiM субвенцiй, визначених статтею 69 l

та частиною першою cTaTTi 7L Бюджетного кодексу УкраТни), а також TaKi
надходження вiдповiдно до Закону Украiни "про Щержавний бюджет Украiн и 2о20
piK".

2) джерелами формування у частинi фiнансування е надходження, визначенi
статтею б9 Бюджетного кодексу УкраТни;

6. Установити, що джерелами формування спецiалъного фо"ду мiсцевого
бюджету на 2020 piK:

1) у частинi
кодексу УкраiЪи, а

цього рiшення.

4. Затвердити розподiл
мiсцевих/регiональних програм
цього рiшення.



кодексу УкраiЪи.

9. Забезпечити головними розпорядниками коштiв мiсцевого бюджету
виконання норм Бюджетного кодексу Украiни стосовно:

1) затвердЖеннЯ паспортiв бюджетних про|рам протягом 45 днiв з дня
набрання чинностi цим рiшенням;

2) здiйснення управлiння бюджетними коштами у межах встановлених
бюджетних повноважень та оцiнки ефективностi бюджетних програм, забезпечуючи
ефективне, результативне i цiльове використання бюджетн"* по-Ъiв, органiзuцirо 

"uкоординацiю роботи розпорядникiв бюджетних коштiв нижчого рiвня
одержувачiв бюджетних коштiв у бюджетному процесi;

4) забезпечення доступностi iнформацii про
законодавства:

оприлюднення паспортiв бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документiв;

5) забезпечення взяття бюджетних зобов'язань та здiйснення платежiв за
загальним фондом бюджету тiлъки в межах бюджетних асигнувань, установленихкошторисами та планами використання бюджетних коштiв, ураховуючи
необхiднiстъ виконання бюджетних зобов'язань минулих pokiB, уr"rй, 11u Ьбпiп
органами,Щержавноi казначейсъкоi служби Украiни.

зобов'язання, взятi розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв без
вiдповiдних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених
цим рiшенням, не вважаютъся бюджетними зобов'язаннями i не пiдл".urоr" оплатi
за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов'язань е порушенням бюджетного
законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язанъ не здiйснюються.

За наявностi простроченоi кредиторськоi заборгованостi iз заробiтноi плати, а
також спожитi комун€lльнi послуги та енергоносii розпорядники бюджетних коштiв
у межах бюджетних асигнувань за заг€UIъним фондом не беруть бюджетнi
зобов'язаннЯ та не здiйснюють платежi за iншими Заходами, ,rЪ" 'язаними iз
функцiонуванням бюджетних установ ( kpiM захищених видаткiв бюджету), до
погашення такоТ заборгованостi.

бюджет вiдповiдно до

на оплату працi
законодавством

6) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах
працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених
украiни умов оплати працi та розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати; на проведення
розрахункiв за електричну енергiю, природний газ та послуги ."'".ny, якi
споживаютъся бюджетними установами.

10. Затвердити лiмiти споживання енергоносiiв у натуралъних показниках для
кожноi бюджетноi установи виходячи з обсягiв вiдповiдн", б19д*етних асигнувань



!

згiдно з додатком 3 до цъого рiшення.

Забезпечити у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну енергiю,
природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетним установами, та
укJIадання договорiв за кожним видом енергоносiiЪ у межах установлених
вiдповiдним головним розпорядником бюджетних коштiв обгрунтованих лiмiтiв
споживання.

1 1. Установити, що керiвники бюджетних устаЕов утримують чисельнiсть
працiвникiв та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату, включаючи
видатки на премii та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише
в межах фонду заробiтноi плати, затвердженого для бюджетних установ у
кошторисах.

12. Здiйснювати за необхiдностi перерозподiл бюджетних призначенъ.

13. ,Щозволити здiйснювати попередню оплату по фiнансуванню робiт з
будiвництва, реконструкцii i капiталъного ремонту та для передплати перiодичних
видань, вiдповiдно до Постанови КМУ ЛЬ1 17 вiд 23.04.20114 р. в межах бюджетного
перiоду.

14. Кирилiвська сiльська рада - головний розпорядник коштiв

15. Надати право пiдписаншI договорiв головi Кирилiвськоi сiльськоi ради.

16. .Щане рiшення набирае чинностi з 1 сiчня 2020 року.

.17. Затвердити штатний розпис апарату управлiння Кирилiвськоi сiльськоi
ради в кiлькостi 7 штатних одиниць.

18. Щодатки Ns 1-5 до цього рiшення с його невiд'емною часtиною.

19. Щане рiшення оприлюднюеться на офiцiйному сайтi Красноградськоi
районноi ради.

20. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на комiсiю з питанъ
депутатськоi дiяльностi, етики та питань планування благоустрою, бюджету,
фiнансiв. (Сивоконь В.В.)
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