УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я №18
3 сесія 7 скликання

17 грудня 2015 року

Про районний бюджет на 2016 рік
Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект
районного бюджету на 2016 рік від 09.12.2015 року № 02.5-4057 , відповідно до
пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пункту 10 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України,
враховуючи клопотання районної державної адміністрації, протокол засідання
постійної комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва від 15.12.2015, протокол 3
сесії 7 скликання районної ради від 17.12.2015 року, Іллінецька районна рада:
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 169 766,404 тис. грн., у тому числі
доходи загального фонду районного бюджету 168 020,904 тис. грн., доходи
спеціального фонду районного бюджету 1 745,500 тис. грн. згідно з додатком
№1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 169 766,404 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду районного бюджету 168 020,904 тис. грн., видатки
спеціального фонду районного бюджету 1 745,500 тис. гривень.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 168 020,904
тис. грн. та спеціальному фонду 1 745,500 тис. грн. згідно з додатком №2 до
цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного
бюджету у сумі 150,000 тис. гривень.
4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3
до цього рішення.
5. Затвердити резервний фонд районного бюджету на 2016 рік у сумі
810,918 тис. гривень.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
районного бюджету на 2016 рік:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- трансферти населенню;
- трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 1150,971 тис. грн. згідно з додатком №4
цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України:
позики на покриття тимчасових касових розривів районного 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.
9. Розпорядникам коштів районного бюджету:
- 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 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;
- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних
закладів та чисельності працівників бюджетних установ.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету до закінчення
першого кварталу 2016 року внести пропозиції щодо приведення мережі та
штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на
фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому
неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання
керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення
фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші
види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду
заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу
України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені
статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного
бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691
Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного
бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями
71, 72 Бюджетного кодексу України.
14. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі
коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а
саме: передача коштів між місцевими бюджетами здійснюється шляхом
підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих
програм в обов’язковому порядку узгоджуються з розпорядниками коштів та
фінансовим управлінням районної державної адміністрації.
15. Рекомендувати міській, районній, селищній, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в
асигнуваннях на захищені статті видатків. Привести показники по мережі,
мережі та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень у
відповідних бюджетах на їх утримання.
16. Затвердити Формулу розподілу обсягу видатків районного бюджету та
міжбюджетних трансфертів між районним та сільськими, селищним, міським
бюджетами, згідно з додатками №№5,6 до цього рішення та затвердити
розподіл міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами
сіл, селища, міста.
17. Відповідно до пункту 14 «Порядку призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558, виплата компенсації і
покриття витрат на її поставку проводяться за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
Враховуючи вищезазначене, встановити, що покриття витрат
здійснюється за рахунок передачі міжбюджетних трансфертів до районного
бюджету з міського, селищного та сільських бюджетів, відповідно до
розрахунків поданих управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації, згідно укладених угод між районною радою та міською,
селищною, сільськими.
18. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України,
надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною
комісією районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку району та підприємництва, з наступним затвердженням рішенням сесії
районної ради, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл видатків по
кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування та економічної
класифікації за головними розпорядниками коштів, передбачених в рішенні
районної ради “Про районний бюджет на 2016 рік”, зарахування, розподіл і
перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного, обласного,
міського, селищного та сільських бюджетів з одночасним внесенням
відповідних змін до районного бюджету.
19. Установити, що в 2016 році орендна плата бюджетних установ за
оренду майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад
Іллінецького району, спрямовується:
- 50 відсотків – до загального фонду районного бюджету;
- 50 відсотків – до спеціального фонду районного бюджету
(балансоутримувачу).

20. На виконання пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу
України затвердити Порядок та норматив відрахування до загального фонду
районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями, які належать до районної комунальної власності, частини
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності
в 2016 році згідно з додатком №7 до цього рішення.
21. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу
України щодо призупинення запровадження програмно-цільового методу до
січня 2017 року. Районний бюджет на 2016 рік приймається без врахування
норм програмно-цільового методу бюджетування.
22. Враховуючи передачу на фінансування в районний бюджет
комунальної установи „Іллінецька центральна районна лікарня”, передбачити
даним рішенням фінансування вказаної бюджетної установи на 2016 рік,
визначивши головним розпорядником бюджетних коштів Іллінецьку районну
державну адміністрацію.
23. Відповідно до звернень сільських, селищної та міської рад продовжити
в 2016 році фінансування дитячих дошкільних установ та клубних закладів з
бюджетів сіл, селища, міста за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного
бюджету бюджетам місцевого самоврядування.
24. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації від
9 грудня 2015 року №259 “Про схвалення проекту рішення сесії районної ради
“Про районний бюджет на 2016 рік”, від 9 грудня 2015 року № 260 „Про
прогноз районного бюджету на 2017-2018 роки”.
25. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу
України постійній комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва (Мороз П.А.) здійснити
оприлюднення цього рішення на сайті районної ради та в газеті «Трудова
слава».
26. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
27. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
району та підприємництва (Мороз П.А.).
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