УКРАЇНА
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
27 сесія VI скликання
РІШЕННЯ
21 січня 2015 року
Про бюджет міста Гребінки
на 2015 рік
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України,
Гребінківська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2015 рік у сумі 3 237,5 тис. грн..
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2 931,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету –
306,5 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку - 302,3 тис. грн. (додаток №1) та (додаток № 2) .
2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста на 2015 рік у сумі 3 237,5 тис. грн. , у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету у сумі 2 931,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 306,5 тис. грн.
(додаток № 3).
3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів бюджету міста у сумі 64,7 тис. грн.
4. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету
розвитку у сумі 302,3 тис. грн..

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2015 рік за їх
економічною структурою відповідно ст.55 «Бюджетного кодексу України на 2015 рік»:
Оплата праці працівників бюджетних установ;
Нарахування на заробітну плату;
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
Поточні трансферти місцевим бюджетам;
Поточні трансферти населенню.
6. Затвердити в складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію галузевих програм на загальну суму
852,9 тис. грн. (додаток № 6).
7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів 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.
8. Відповідно до ст. 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого 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. Дозволити в міжсесійний період вносити зміни до доходної та видаткової частини бюджету, не порушуючи
баланс розпорядженням міського голови, постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та підприємства з
послідуючим затвердженням на сесії міської ради.
10. Організацію виконання рішення «Про бюджет міста Гребінки на

2015 рік» покласти на виконком міської ради, а контроль за його виконання на постійну комісію міської ради з питань
бюджету, фінансів та підприємства.
11. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова

Ф.Г. Мілевський

Додаток № 5
до рішення 27 сесії 6 скликання міської ради
від 21 січня 2015 року

Перелік об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися
за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК
КТКВ

Назва головного

Назва об'єктів відповідно до

Загальний обсяг

Відсоток

Всього видатків на

розпорядника

проектно-кошторисної

фінансування

завершеності

завершення

Разом

коштів,

документації; тощо

будівництва

будівництва

будівництва

найменування

об'єктів на

об'єктів на

видатків на
поточний
рік

КТКВ

майбутні роки

майбутні роки

01

100203

01

100203

Капітальний ремонт
житлових будинків по місту
Капітальний ремонт
зовнішнього освітлення
Всього:

Міський
голова
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293 100

293 100

9 200

9 200

302 300

302 300

1

Додаток № 6
до рішення 27 сесії 6 скликання міської ради
від 22 січня 2015 року

Перелік регіональних програм по бюджету міста на 2015 рік
Назва головного
КВК

Спеціальний фонд

розпорядника
коштів,

КТКВ

Загальний фонд
Найменування програм

найменування

Сума

Найменування програм

Сума

Разом

КТКВ

01

090412

01

090412

01

100203

01

100203

01

130106
130110

01

130110

01

130110

01

240601

Всього:

Міська програма соціального
захисту окремих незахищених
категорій населення
Програма підтримки учасників
АТО в східних областях України та
членів їх сімей - мешканців м.Гребінка
Міська програма покращення
благоустрою в м.Гребінка
Міська програма організації
громадських робіт на 2014 рік
Міська програма
розвитку футболу в місті
Міська програма підтримки та
розвитку фізичної культури і спорту
Міська програма організації
громадських робіт на 2014 рік

16 700

16 700

50 000

50 000

400 000

400 00

30 000

30 000

82 000

82 000

250 000

250
000

20 000

20 000
Міська програма по озелененню
міста та догляду за зеленими
насадженнями

848 700

4 200

4 200

4 200

852
900

1
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