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УКРАЇНА

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
20.12.2016
м. Первомайськ
№ 388-р 


Про схвалення проекту рішення
районної ради „Про районний бюджет  
Первомайського району на 2017 рік”


Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України, статті 76 Бюджетного кодексу України, пунктів 1, 2, 4, 7 статті 2, статті 14, пункту 2 статті 18, пункту 1 статті 25, частини третьої статті 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проект рішення районної ради "Про районний бюджет        Первомайського району на 2017 рік" ( додається ).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Маренчук), керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити роз’яснення основних положень проекту рішення "Про районний бюджет Первомайського району  на 2017 рік" під час його розгляду на засіданнях постійних комісій та президії районної ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 



Виконувач функцій і повноважень
голови райдержадміністрації,
перший заступник голови
райдержадміністрації						С.В. Бондаренко
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УКРАЇНА
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ


від 23 грудня  2016 р.        №                                      ХІІ сесія   7 скликання  
    м. Первомайськ                                                              


Про районний бюджет 
Первомайського району на 2017 рік

Розглянувши  поданий  проект  районного бюджету  Первомайського району на 2017 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік ”, на підставі пункту 17 частини першої статті 43, частини третьої, четвертої статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада 

ВИРІШИЛА:

Визначити на 2017 рік:
-  загальний обсяг доходів районного бюджету у сумі 210292,439 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету  207270,450 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 3021,989 тис. грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;
-  видатків районного бюджету у сумі 210292,439 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  207270,450 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 3021,989 тис. гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за  бюджетними програмами,, в тому числі видатки загального фонду 207270,450 тис. грн., видатки спеціального фонду 3021,989 тис. гривень  (додаток 3).

 3.  Визначити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету Первомайського району Миколаївської області в сумі 1000,0 тис. гривень. 
4. Затвердити на 2017 рік у складі видатків районного бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4).
	
5.  Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  3009,3 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2017 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;
оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
оплата енергосервісу. 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації 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.

10.  У випадку невиконання показників надходжень до районного бюджету на 2016 рік, визначених розписом районного бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим управлінням Первомайської райдержадміністрації.

11. 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.

12.  Установити, що після прийняття рішення «Про районний бюджет Первомайського району на 2017 рік» внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету". 

 13. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 64, 102, 103-2, 103-4 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету Первомайського району на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 , 71  Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

16. Установити, що відповідно до статей  24, 59, 80 Бюджетного кодексу України у 2017 році встановлюється звітність про виконання районного бюджету:
квартальний та річний звіти про виконання районного бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду надаються районною державною адміністрацією постійній комісії районної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій в обсягах і за єдиними формами, установленими Державною казначейською службою України;
органи стягнення надають фінансовому управлінню  райдержадміністрації відповідні звіти, передбачені частиною третьою  статті 59 Бюджетного кодексу України.

17. Затвердити розподіл субвенції з районного бюджету бюджетам сіл та селища району на здійснення окремих видів видатків визначений відповідно до Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів. (Додаток № 6).

18. На виконання пункту 20 розділу VI. Прикінцеві та перехідні Положення Бюджетного кодексу України делегувати бюджетам сіл і селища району виконання повноважень на здійснення видатків районного бюджету у 2017 році визначених:
- підпунктами "а", "б" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині фінансування HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html" \t "_top" дошкільної освіти;
- пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів.

Рекомендувати головам сільських та селищної рад району розглянути на сесіях відповідних рад питання щодо прийняття повноважень на здійснення у 2017 році видатків районного бюджету визначених: підпунктами "а", "б" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині фінансування HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140079.html" \t "_top" дошкільної освіти; пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів.
19. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
20. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.
21. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регіонального розвитку, приватизації та комунальної власності.



Голова районної ради  						С.А. Вовк

