Україна
БАБАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 21 грудня 2017 року

сел. Бабаї

«Про селищний бюджет на 2018 рік»
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА :
1. Визначити на 2018 рік:
- доходи селищного бюджету у сумі 13119,766 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду селищного бюджету 12877,566 тис. грн., доходи спеціального фонду
селищного бюджету 242,2 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 13119,766 тис.грн., в тому числі видатки
загального фонду селищного бюджету 12877,566 тис.грн., видатки спеціального фонду
селищного бюджету 242,2 тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у
сумі 30,0 тис.грн.
3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного
бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ ;
- нарахування на заробітну плату;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
4. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих
(регіональних) програм у сумі 1110,450 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
Бабаївській селищній раді в особі селищного голови отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного 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.
6. 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, 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 згідно з додатком № 4 цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік до доходів
належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету
на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691, 71 Бюджетного кодексу
України.
9. Надати право селищній раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення
тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках.
10. Затвердити субвенцію з районного бюджету на утримання сільських, селищних
та міських палаців і будинків культури, клубів , інших клубних закладів та дошкільних
навчальних закладів у сумі 3985,366 тис.грн. (додаток № 5), згідно рішення ХХІ сесії VІІ
скликання Харківської районної ради від 21.12.2017 року.
11. Надати право селищній раді у процесі виконання селищного бюджету
здійснювати перерозподіл видатків за економічним та функціональним класифікатором в
межах загального обсягу його бюджетних призначень та проводити розподіл та
перерозподіл обсягів трансфертів з державного, обласного, районного бюджетів у період
між сесіями Бабаївської селищної ради з наступним внесенням змін до рішення про
селищний бюджет.
12. 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, матеріальну допомогу, лише в межах фонду
заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах та фактично
одержаних обсягів валових доходів.
13. Надати право голові Бабаївської селищної ради укладати угоди про
міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.
14. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету та фінансів.
Селищний голова

О.В.Мороз

