УКРАЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проект
грудня 2018 року

РІШЕННЯ№
позачергова сесія 7 скликання
Про районний бюджет на 2019 рік

Керуючись приписами п.17 ч.1 ст.43, ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та ст.77 Бюджетного кодексу України, розглянувши проект
районного бюджету на 2019 рік, враховуючи клопотання голови райдержадміністрації та
рекомендації постійних комісій з питань:
- бюджету, комунальної власності , економічних реформ, підприємництва, розвитку
малого та середнього бізнесу;
- регламенту, депутатської етики, гласності, адміністративно-територіального устрою,
взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2019 рік:
- доходи районного бюджету у сумі -164 719 441 грн., в тому числі доходи
загального фонду районного бюджету в сумі 163 424 041 грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету в сумі 1 295 400 грн. згідно з додатком № 1 до
цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі -164 719 441 грн., в тому числі видатки
загального фонду районного бюджету в с у м і 163 424 041 грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету в сумі 1 295 400 гривень;
-оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100 000 гривень,
що становить 0,06 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених
цим пунктом
- резервний фонд районного бюджету у розмірі 700 000 гривень, що становить 0,44
відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2019 рік, у тому числі по загальному фонду
163 424 041 грн. та спеціальному фонду 1 295 400 грн. згідно з додатком № 3 до цього
рішення.
3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком №4:
- базова дотація в сумі 2 300 200 грн.;
-дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків
з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації
з державного бюджету в сумі 8 389 631 грн. (обласний бюджет);
-дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків
з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації
з державного бюджету в сумі 161 500 грн.(Краснопільська ОТГ)
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 19 579600 грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 8 046 900 грн.;
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління

багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету 41 823 100 грн.;
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету 7 362 900 грн.;
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,
яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного
віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 47 762 600 грн.;
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету 981 900 грн.;
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 378 200 грн.(Обласний бюджет);
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони
здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 877 760 грн.
( Краснопільська ОТГ);
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
221 300 грн.;
- субвенція з обласного бюджету на відшкодування витрат на поховання учасників
бойових дій та інвалідів війни – 19 000 грн.;
- субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 15100 грн.;
- субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин,
ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення
телефонів інвалідам 1 та 2 груп – 9800 грн.;
Субвенція з бюджету Краснопільської сільської ради на надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги 12 000 грн.
- з бюджету Краснопільської сільської ради на первинну медичну допомогу(на заробітну
плату з нарахуваннями медичним працівникам.,на утримання медзакладів ) - 355 000 грн.
4. Враховуючи норми ч.ч. 3,7,8,10 ст.23 та п.7 ст.108 Бюджетного кодексу
України, делегувати районній державній адміністрації протягом 2019 року
здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок
міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл
обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами та головними
розпорядниками коштів районного бюджету , перерозподіл видатків в межах загального
обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів районного бюджету згідно з
розпорядженням голови районної державної адміністрації у міжсесійний період з
подальшим затвердженням на сесії районної ради.
5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм
у сумі 1 276 000 гривень згідно з додатком №6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

- до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на
2019 рік:
- у частині доходів є надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України
захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної
казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових
розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у
першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну
плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв, в межах планового 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 у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73
Бюджетного кодексу України.
10. Забезпечити головними розпорядниками коштів районного бюджету виконання норм
Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання
чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи
ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та
координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів
бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а
саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за
бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені
цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів
України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та
здійснення витрат бюджету;
5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які
споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом
енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних
коштів обґрунтованих лімітів споживання.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету 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 згідно з додатком №5 .

12. Доручити голові Теплицької районної ради у 2019 році підписувати
договори на передачу субвенції з районного бюджету місцевим та державному бюджетам.
13. Рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.
14 .Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Для забезпечення виконання частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України
здійснити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації в десятиденний
строк з дня його прийняття.
16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з
питань бюджету, комплексного розвитку населених пунктів, благоустрою, комунальної
власності.
Голова районної ради

Т.Сокотнюк

