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Керуючись Бюлжетним кодексом УкраТни, Законом УкраТни uПро

мiсцеве самоврядування в Украiнi>, Курилiвська сiльська рада вирiшила:

Внести до рiшеншя сiльськоТ ради вiд 24 грудня 2020 року }Г,1 60-VIII
uпро мiсцевий бюджет КурилiвськоТ сiльськоТ територiальНОI ГРОМаДИ На
ZOi t piK>) та додаткiв до нього, зi змiнами внесеними рiшенням сiльськоi рали
вiд 04 лютого 2021 року JrГл 201-VIII та вiд 24 лютого 2021 року лг9 2з3-VIII
виклавши Тх у новiй редакцiТ;

(1.

Визlлачити Ha202l piK:
дохоllи мiсltевого бюлжету у cyMi 803l8709 гривень, у тому числi доходи
загаJIьtlого фонлу мiсцевого бrолжету 795l 8709 гривень, лоходи
спецiального фонду MiclteBoгo бюджету - 800000 гривень згiдно з додатком l
до цього рiшення;

. видатки мiсцевого бюджету у cyMi

8|18284'7 гривень, у тому числi
видатки загального фонлу мiсцевого бюджету - 80945207 гривень, видатки
спецiа,цьНого фонДу мiсцевОго бюджету - 837640 гривень згiдно з додаткоп,l 2
до цього рiшення;
лефirrит за загаJIьним фондом мiсцевого бюджету у cyMi 1426498 гривень
згiдно з додатком б до цього рirlrення;
дефiцит за спецiальним фонлом мiсliевого бюджету у cyMi з7640 гривень
згiдно з додатком б до цього рiшlення;

оборотниЙ заJIишоК бюджетниХ коштiв мiсцевого бюджету у розмiрi
l60000 гривень, tЦО становиТь0,2о/овидаткiВ загального фонДу мiсtlевогсl
бюджету, визначених цим пунктом
2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв
мiсцевого бюджету Ha2o2l pik у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за
бюджетними програмами згiдно з додатком 2 до цього рiшення.
З. Затвердити на2О21 piK мiжбюджетнi трансферти зг,iднО з додаткоМ 3
до цього рiшення,

Затвердиr.и розподiл витра"г мiсt_lевого бюлжету на реалiзаuiю
мiсцевих програм у cyMi 2355503 гривень згiдно з додатком 4 до цього

4.

рiшення.
5, Установити, [цо у загальному фонлi мiсцевого бЮДЖеТУ На 202l PiK ЛО
доходiв загального фонду мiсцевого бюджету належать доходи, визначенi
статтею 64 Бюджетного кодексу УкраТни, трансферти, визначенi статтею 97
Бюджетного кодексу УкраТни та Законом УкраТни <ГIро Щержавний бюджет
УкраТни Ha202l pio;
дяtереJIами формування загшIьного фоr,ду у частинi фiнансування с
надходження, визначенi у cTaTTi 72 Бюджетного кодексу УкраТни.
6. Установити, що джерелами формування спецiальноГО фОНЛУ МiСttеВОГО
бюджету на 2021 piK у частинi доходiв с надходження, визначеFIi у статтях
69'; у частинi фiнансування с надходження, визначенi У статтяХ 7|, 12
Бюджетного кодексу Украiни.
7. Визначити на 2021 piK вiдповiдно до cTaTTi 55 Бюджетного кодексу

УкраТнизахиrценими видаткамимiсцевого бюлжеl,у видатки

заl,аJIьt{оI,о

фонду на:
оплату прачi прачiвникiв бюджетних установ;
нарахування на заробiтну плату;
придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносiТв;
соцiальне забезпечення;
поточнi трансферти мiсцевим бюджетам;
8. Щозволити вiддiлу фiнансiв КурилiвськоТ сiльськоТ ради зДiЙсНЮВаТИ
на конкурсних засадах розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсt{евого
бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких кОШТiВ ДО КiНЦЯ
поточного бюджетного перiоду, за умови погодження з постiйною KoMicicro з
питань бюлжету, соцiально-економiчного розвитку та комунальноi власностi
вiдповiдно до cTaTTi lб Бюджетного кодексу УкраIни.
9, ВiдпоВiдно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу УкраТни [Iалати
право Курилiвськiй сiльськiй радi, в особi начальника вiддtiлУ фiНаЬrСiВ
курилiвськот сiльськот ради, отримувати у порядку, визначеному Кабiнетом
I\4iHicTpiB Украiни, позики на покриття тимчасових касових розривiв
мiсцевого бюджету, пов'язаних iз забезпеченням захищених видаткiв
загального фонду, в межах поточного бюджетного перiолу за рахунок kotl1TiB
сдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування

вiдсоткiв за користува[Iня цими коштами з обов'язковим Тх поверненням /Io
кiнця поточного бюджетного перiолу.
l0. I-оловFIим розпорядникам коштiв мiсtlевого бюдх<ету IIа виконання
норм Бюджетного кодексу УкраТни:
10.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днiв з дня
набрання чинностi цим рiшенням.
l0.2, Здiйснюва]]и управлiння бюджетними коштами у межах
встаноtsJlених Тм бюджетних повноважень та оцiнки ефективностi бrоджетних
програм, забезпечуючи ефективне, результативне i цiльове використання
бюджетних коштiв, органiзацiкl та координачiю роботи розпорядникiв
бюджетних кошlтiв нижчого рiвня та одержувачiв бюджетних коштiв у
бюдхсетttому прочесi.
l0.3. Забезпечити /tос,тупнiсть iнформаuiТ про бюлжеr' У СПОСiб Та У
TepMiH, визнаLIеI-Ii бюджетним законодавством.
l0.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здiйснення платежiв
за загальним фондом бюджету тiльки в межах бюджетних асигнувань,
установлених кошторисами та планами використанr{я бюджетних коштiв,
ураховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань мИНУЛих poKiB,
узятих на облiк органами l1ержавноТ казначейськоТ служби УкраТни.
Зобов'язання, взятi розпорядниками та одержувачами бюджетних

коштiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань або з переВиЩеННЯМ
повноважень, установлених цим рiшенням, не вважаються бюджетними

зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних KoiuTiB. [Jзяття
таких зобов'язань с порушенням бюджетного законодавства. Витраr'll
бюджету L{а покриття таких зобов'язань не злiйснкlються.
За наявностi простроченоТ кредиторськоТ заборгованостi iз заробiтrrоТ
пJIа,ги а також ,]а спожитi комунальнi послуги та енергоrrосiТ розIIоряДНИкИ
бюджетних кошtтiв у межах бюджетtlих асигнувань за загаJIьним фондом не
беруть бюджетнi зобов'язання та I]e здiйснюrоть пJlатежi за iншими заходаN4И,
IIов'язаними з функчiонуванням бюджетних установ (KpiM захищеtIИх
видаткiв бюлжету), до погашення такоТ заборгованостi.
l0.5. Забезпечити в перtuочерговому порядку потребу в коuIтах на
оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених
законодавством УкраТни умов опJIати праui та розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ
плати; на проведення розрахункiв за електричну та теплову енергitо,
водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги Зв'яЗку, якi
споживаються бюджетними установами.
натуральних
1 l . Затвер дити _тriмi,ги споживан[Iя енергоносiТв у
показниках для I,оловних розпорядникiв KotшTiB мiсrlевого бrолжету tla
,]
202,1 piK виходяLIи з обсягiв вi.,lповiдrtих бкlджетних асигIIуваtIь, згiднtl
додатком 5 до цього рiшення.

у повному обсязi проведеFtня
розрахункiв за електричну та теплову енергiю, водопостачання,
Розпорядникам коштiв забезпечити

a

водовiдведення, природний газ, iHrлi енергоносiТ, комунальнi послуги та
послуги зв'язку, якi сltоживаються бюдrкетгtими установами, та укладеt{}]я
договорiв за кожним видом вiдповiдних послуг у межах встановлених

вiдсоткiв за користуванI{я цими коштами з обов'язковим iх поверненням llo
нця t,Iоточного бrодже,гt{ого перiо:tу.
l0. I'оловFIим розпорядникам коштiв мiсtlевого бюдх<ету на виконання
норм Бюджетного колексу УкраТни:
10.1. Затвердити Ilаспорти бюджетних програм протягом 45 днiв з дня
набрання чинностi цим рiшенням.
10.2. Здiйснювати управлiння бюдх<етними коштами
межах
встаноtsлених Тм бюджетних повноважень та оцiнкl.t ефективностi бюджетних
програм, забезпечуючи ефективне, результативне цiльове використання
Ki

у

i

бюджетних коштiв, органiзацiю та координачiю роботи розпорядникiв
бюджетних KorпTiB ни}кчого рiвня та одержувачiв бюджетних коrштiв у

бюдхсетному прочесi.
l0.3. Забезпечити /tоступнiсть iнформачiТ про бюджет, у сllосiб та у
TepMiH, визначеLIi бюджет,ним законодавством.
l0.4. Забезпечити взяття бюджет,них зобов'язань та здiйснення платеrкiв
за загальним фондом бюджету тiльки в межах бюджетних асигнувань,
установлених коrцторисами та планами використання бюджетних коштiв,
ураховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих poKiB,
узятих на облiк органами lJержавноТ казначейськоТ служби УкраТни.
Зобов'язання, взятi розпорядниками та одержувачами бюджетних
кошrтiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань або з перевишенням
повноважень, установлених цим рiшенням, не вважаються бюджетними
зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коruтiв. Взяття
таких зобов'язань с порушенням бюджетного законодавства. Витраr,и
бюджету на покриття таких зобов'язань не здiйснкlються.
За наявностi простро.lеноТ кредиторськоТ заборгованостi iз заробiтноТ
пJIати а також ,]а спо)китi комунальнi послуги та енергоносiТ розIrорядники
бюджетних кошtтiв у межах бкrджетI"lих асигнувань за загальним фондошл не
беруть бюджетнi зобов'язан}{я та Ile здiйснюtоть пJrатежi за iншlими заходами,
IIов'язаними з функuiонуванням бюджетних установ (KpiM захищених
видаткiв бюджету), до погашення такот заборгованостi.
l0.5. Забезпечити в перttlочерговому порядку потребу в коштах }Ia
оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених
законодавством УкраТни умов опJIати гrраui та розмiру мiнiмальноi заробiтноТ
плати, на проведення розрахункiв за електричну та теплову енергiю,
водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi
споживаються бюджетними установами.
l l. Затвердити лiмi,ги споживанr{я енергоносiТв у натуральних
показниках для головних розпорядникiв kotrTTiB мiсrtевого бкlлlкету lIa
202l, piK вихOляLIи з обсягiв вiдповiдrrих бю/lжетних асигtIуваtIь, згiдl-tс,l ,]
додатком 5 до цього рiшення.
Розпорядникам коштiв забезпечити у повному обсязi проведеtlня
РОЗРаХУНКiв За електричну та теплову енергiю, водопостачання,
ВОДОвiДвеДення, природний газ, iншi енергоносiТ, комунальнi посJ]уги та
послуги зв'язку, якi споживаються бюджетtIими установами, та укладення
ДОГОВОРiв За кожним видом вiдповiдних послуг у межах встановJlених

ВiДПОВiДНИМ ГоJIов[Iим розпорядником бюдя<етtlих
лiмiтiв споживання.

коштiв обгрунтованих

12. ЗатВеРztити на 202l piK розподiл коштiв бюлже,гу розвитку

об'ектами згiдttо з додатком 7 до цього рiшlення.
1

3.

Устаrrовити,

що

за

керiвники бюджетних установ утримують

чисельнiсть працiвникiв та здiйснюють фактичнi Видатки на заробiтну пJIату,
tJкJltuчак)чи видатки
включаючи
видатки на премiТ
премll та iншi
1нш1 види заохочень чи винагород,
матерiальну допомогу, лише в межах фонлу заробiтнот плати, затвердженого
для бюджетних установ у кошторисах.
14. Надати право Курилiвському сiльському головi укладати договори
про мiжбюджетнi трансферти.
15. Надати право виконавЧому KoMiTeTy КурилiвськоТ сiльськоТ РаДи за
погодженням З комiсiсю З Питань бюджету, соrliально-економiчного
розвитку
та комуFIальноТ власносТi у перiоД мiж сесiЯми КурИ-цiвськоТ сiльськоТ ради з
наступr{Им внесе}{ням змiн ло рiIпення lTpo бюджет приводити
у вiдповiлнiсть
до змiн та доповнень бкlдже,гнот класифiкацiт доходи, видатки, креди.гування,

джерела фiнансування, здiйснювати протягом 202l року розllодirr .га
перерозподiл обсягiв мiжбюджетних трансфертiв :] дер}кавного та iнrtrих
бюджетiв, вiдповiдно до змiн, внесених законодавчими актами, урядовими
рiшеннями, рiшеннями обласнот ради або розпорядженнями голови обласноi

державноТ адмiн iстраuiТ.
l6. f,одатки l - 7 до цього рiшення с його невiд'смною частиною.
17. ВиконавчомУ KoMiTeTY КурилiвськоТ сiльськоТ Ради забезttечити
оприлюДнення рiшення вiдповiдно до вимоГ cTaTTi 28 Бюдя<етного кодексу

Украiни.

з

l8. КонтроJIь за виконанням цього рiшrення покласти на постlину комlсlю

питань бюлжету, соцiально-економiчного

власностi.>

'\ffi)

Курилiвський сiльський голова.

a

розвитку та

комунальноТ

микола ситник

