
 
Україна 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ГНІЗДИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Жидачівського району Львівської області 

ІІ  сесія VІІ демократичного скликання 

 

Рішення №11 

від  30 грудня  2015 року смт.Гніздичів 

Про бюджет Гніздичівської селищної 

ради  на 2016 рік 

 

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України 

"Про Державний бюджет України на 2016 рік", керуючись ст. 26  Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", селищна вирішила  

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2016 рік: 

- доходи селищного бюджету у сумі 18679620 грн, у тому числі доходи 

загального фонду бюджету – 18372100  грн, доходи  спеціального фонду бюджету – 

307520, у тому числі бюджету розвитку – 0,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього 

рішення; 

- видатки селищного  бюджету у сумі 18679620 грн.., у тому числі видатки 

загального фонду бюджету –18372100 грн.., видатки спеціального фонду бюджету – 

307520 грн., у тому числі бюджету розвитку – 0 тис. грн.  згідно з додатком 2 до 

цього рішення; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

селищного бюджету на 2016 рік за кодами функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного 

бюджету у сумі  100000 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення. 

4. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду селищного 

бюджету на 2016 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; 

5. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію 

регіональних  програм у сумі 1319600,00 грн. згідно з додатком 5 до цього рішення. 

         6. Затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів селищного бюджету на 

2016 рік згідно з додатком 6 цього рішення.  

7. Зміни до показників селищного бюджету здійснювати відповідно до вимог 

статей 23 та 78 Бюджетного кодексу України. 

8. Виконавчому комітету: 

8.1.У процесі  виконання селищного  бюджету здійснювати  у межах його 

загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу 

затверджених бюджетних призначень коштів селищного бюджету за загальним і 



спеціальним фондами , а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково 

наданих офіційних трансфертів з урахуванням вимог чинного бюджетного 

законодавства за погодженням з головою комісії з комісію з питань бюджету, фінансів та 

планування соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням  на сесії селищної 

ради.  

8.2. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  на проведення 

розрахунків за електроенергію, природний газ та послуги зв»язку, які споживаються 

бюджетними установами. 

8.3. Затвердити ліміти споживання  енергоносіїв у натуральних показниках для 

бюджетних установ, які фінансуються з селищного бюджету виходячи з обсягів 

відповідних бюджетних асигнувань. 

9. Видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за 

відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті 

комунальні послуги та енергоносії. Фінансування незахищених статей видатків 

здійснювати у  відповідності до забезпечення планових надходжень до бюджету. 

10. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право селищному голові селищної ради отримувати у порядку  визначеному 

Кабінетом Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, 

пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у 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. 

11. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

          12.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань 

бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.  (Н.Мельник). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                      І.Оліяр 
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