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ВОЛЕ-ЬАРАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
САМЬІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ

№ 47

від 17 грудня 2018 року
Про
проект
бюджету
об’єднаної
територіальної громади Воле-Баранецької
сільської ради на 2019 рік
Відповідно до статтей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, Закону
України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", керуючись п.23 ч.І
ст.26, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
виконком Воле-Баранецької сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Установити на 2019 рік:
- доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 24 782 400
гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету - 24 746 400 гривень,
доходи спеціального фонду бюджету - 36 000 гривень, згідно з додатком 1 до
цього рішення;
- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 24 782 400
гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету - 24 746 400 гривень,
видатки спеціального фонду бюджету - 36 000 гривень, згідно з додатком 3 до
цього рішення;
оборотний касовий залишок бюджетних коштів об’єднаної
територіальної громади у розмірі 70 000 гривень, визначених цим пунктом
згідно з додатком 2 до цього рішення;
- резервний фонд об’єднаної територіальної громади у розмірі 44 000
гривень, визначених цим пунктом;
2. Схвалити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до
цього рішення.

3. Схвалити розподіл витрат об’єднаної територіальної громади на
реалізацію місцевих програм у сумі 357 700 гривень згідно з додатком 5 до
цього рішення.
4. Схвалити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6 до
цього рішення.
5. Визначити перелік захищених видатків загального фонду сільського
бюджету на 2019 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;
6. У місячний термін підготувати та подати на розгляд і затвердження сесії
сільської ради сільські програми, зміни до них у межах призначень, визначених
цим рішенням.
7. Воле-Баранецькому сільському голові:
7.1. У разі надання додаткових дотацій, субвенцій з районного бюджету
для сільського бюджету на 2019 рік, їх розподіл здійснюється
шляхом
внесення відповідних змін до сільського бюджету за рішенням виконкому
сільської ради, з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства за
погодженням з головою сільської ради і комісією з питань планування
бюджету, фінансів.
7.2. Відповідно до вимог статті 43 Бюджетного кодексу України надати
право сільському голові виступати у 2019 році в особі одержувача коштів :
- позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках
районного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами
для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на
заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату
комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального
фонду.

7.3.
Надати право сільському голові за наявності тимчасово вільн
коштів сільського бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансовокредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за
порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
8. 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 в
межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у
кошторисах (планах використання) бюджетних коштів.
9. У міжсесійний період у межах загального фонду бюджетних установ
призначень головного розпорядника бюджетних коштів передачу коштів між
загальним і спеціальним фондами, а також збільшення бюджетних призначень
на оплату праці для бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків
здійснювати об»єднаній територіальній громаді за погодженням з постійною
комісією з питань планування бюджету, фінансів.

10.
Забезпечити затвердження реальних показників на 2019 рік податкі
зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необгрунтованого завищення.

11. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань планування бюджету, фінансів. (О.Шнайдер ).
13. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.
14.
Проект бюджету сільської ради на 2019 рік подати на затвердженн
сесії сільської ради.
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