ВВЕДЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
V сесія VІI скликання
РІШЕННЯ
Від 25 грудня 2015 року
«Про селищний бюджет на 2016 рік»
Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2016 рік у
сумі 1795,4 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у. сумі 1795,4 тис грн.
(додаток № 1)
2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2016 рік у
сумі 1795,4 тис грн. (додаток № 2).
3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів
Введенського селищного бюджету у сумі 4,0 тис.грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік:
Субвенція районному бюджету по виконанню спільних повноважень в сумі
40,0 тис. грн.
Субвенція з районного бюджету на утримання будинку культури в сумі 50,0
тис.грн.
5. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду
Введенського селищного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою
відповідно ст. Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік»
Оплата праці працівників бюджетних установ (2110)
Нарахування на заробітну плату (2120)
Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (2220)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)
Трансферти населенню (2730)
Трансферти місцевим бюджетам (2620)
6. Затвердити перелік видатків та місцевих (регіональних) програм, які
фінансуватимуться за рахунок коштів селищного бюджету (додаток №3).
7.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, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для
бюджетних установ в кошторисах.
8. Установити, що внесення змін до селищного бюджету є виключно
повноваженням ради.
9. Дозволити селищному голові в процесі виконання бюджету у виняткових
випадках за обґрунтованим поданням головного бухгалтера ради
здійснювати перерозподіл видатків за функціональною класифікацією в
межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та
спеціальному фонду селищного бюджету.
10. Надавати право селищному голові отримувати в Чугуївському управлінні
казначейської служби України в Харківській області та установ банку позики
на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету.
Право підпису на документації по оформленню кредиту надати селищному
голові.
11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому
порядку 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 входячи з обсягів відповідальних бюджетних асигнувань.
12. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, бюджету, освіти, справ молоді, охорони здоров’я,
соціального забезпечення, комунальної власності територіальної громади
села Тернова ( Пятакова О.М. )
13.Додатки №1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова селищної ради

Г.Ю.Геращенко

