
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 29 грудня 2004 р.
ПРО М ІСЬКИЙ БЮДЖЕТ М.СЛАВУТИЧА  

НА 2005 РІК
Розглянувши представлений виконавчим комітетом проект 

бюджету м.Славутича на 2005 рік, згідно з п.22 ст. 26, п. 1.4. ст. 
61, п.2 ст. 64 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 
Україні “ та Закону України “Про Державний бюджет України на 
2005 рік”, міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 

2005 рік у сумі 31 500,0 тис. грн., у тому числі, відповідно до ст. 
58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”, 
додаткову дотацію на утримання установ соціально-культурної 
сфери у сумі 3000,0 тис. грн. та субвенцію з Державного бюдже
ту у сумі 5202,7 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначи
ти у сумі 29 447,9 тис. грн., спеціального фонду бюджету — 
2052,1 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку — 1130,0 тис. 
грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 
2005 рік у сумі 31 500,0 тис. грн., із них обсяг видатків загально
го фонду у сумі 29 447,9 тис. грн. та видатків спеціального фон
ду бюджету -  2052,1 тис. грн. за функціональною (додаток №2) 
та відомчою (додаток N93) структурами бюджету.

Якщо після прийняття рішення про міський бюджет відпові
дальність за виконання функцій або надання послуг, на які зат
верджене бюджетне призначення, передається в установлено
му порядку від одного розпорядника коштів міського бюджету 
іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, то, відпові
дно до п. 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України, дія бюджетного 
призначення не припиняється і застосовується в порядку, вста
новленому цим рішенням.

Дозволити міському виконавчому комітету протягом бюджет
ного періоду за обгрунтованим поданням головного розпоряд
ника коштів міського бюджету та за погодженням з комісією з 
питань бюджету, фінансів та податкової політики здійснювати 
перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах 
річного обсягу його бюджетних призначень по загальному та 
спеціальному фондах міського бюджету.

3. Затвердити на 2005 рік обсяги міжбюджетних трансфертів 
згідно із додатком № 4 :

-додаткова дотація на утримання установ соціально-культур
ної сфери у сумі 3000,0 тис. грн.;

-субвенціі міському бюджету у сумі 5202,7 тис. грн.;
- кошти, що передаються до державного бюджету з міського 

бюджету, у сумі 6854,6 тис.грн.
4. Установити обсяг коштів, які передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду бюд
жету, у сумі 100,0 тис.грн.

5. Установити розмір оборотної касової готівки у сумі 170,0 
тис.грн.

6. Затвердити такий перелік захищених статей загального фон
ду міського бюджету на 2005 рік за їх економічною структурою:

-оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
-нарахування на заробітну плату ( код 1120);
-придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів ( 

код 1132);
-забезпечення продуктами харчування ( код 1133);
-трансферти населенню ( код 1340);
-поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів ( код 1320).
7. Установити, що планові обсяги тимчасових касових роз

ривів міського бюджету, пов”язаних із забезпеченням видатків 
на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування 
на заробітну плату, придбання продуктів харчування, оплату ко
мунальних послуг та енергоносіїв, в обов’язковому порядку по
криваються управлінням державного казначейства України в 
Київській області в межах планового бюджетного періоду за ра
хунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умо
вах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Право підпису договору про надання короткотермінової позич
ки надати міському голові Удовиченку Володимиру Петровичу.

8. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
8.1. У тижневий термін після затвердження міського бюдже

ту забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів 
і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних 
коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх до 
відділення Державного казначейства у м.Славутичі для здійснен
ня фінансування видатків.

8.2. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних 
обсягах по кожній бюджетній установі виходячи із затверджених 
обсягів призначення.

9. Надати виконавчому комітету право розподілу у 2005 році 
(за погодженням з комісією з питань бюджету, фінансів та подат
кової політики та послідуючим затвердженням міською радою):

- вільних бюджетних коштів міського бюджету, згідно з чин
ним законодавством;

- нерозподіленого резерву коштів міського бюджету;
10. Установити, що напрямки використання коштів фонду охо

рони навколишнього природного середовища та надходжень по
датку з власників транспортних засобів та інших самохідних ма
шин і механізмів визначаються міським виконавчим комітетом.

11. Установити, що фінансування видатків, передбачених для 
фінансування міської програми “Турбота” у сумі 100,0 тис. грн. 
та міської “Програми сприяння підвищення професійного рівня, 
посилення мотивації та стимулювання праці працівників та служ
бовців міських підприємств, установ та організацій та, їх соціаль
ної захищеності”, у сумі 80,0 тис.грн. здійснюються виключно за 
рішеннями виконавчого комітету.

12. Установити, що фінансування міської пожежної команди 
за рахунок коштів міського бюджету здійснюється до 1 квітня 
2004 року.

13. Виконавчому комітету спільно з депутатською комісією пи
тань бюджету, фінансів та податкової політики розробити заходи по 
наповненню доходної частини міського бюджету та визначити при- 
оритетні напрями фінансування видатків, зокрема міських програм.

14. Додатки №1 — 4 до цього рішення є його невід’ємною 
частиною.

15. Це рішення набирає чинність з 1 січня 2005 року.
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

міського голову та депутатську комісію з питань бюджету, фінансів 
та податкової політики.

Додаток № 1 
до рішення міської ради 

від 29 грудня 2004 року 
№ 555-42-IV

Доходи міського бюджету 
м.Славутича на 2005 рік

тис. грн.

Код Н айм енування доходів 
зг ід н о  із 
бю дж етною  
класиф ікац ією

Загальний
ф онд

спеціальний
ф онд

Разом

Разом у  т.ч. 
бю дж ет 
розвитк 
у

1 2 3 4 5 6

1000000

0

Податкові надходження 20 924,4 250,4 21
174,8

1100000
0

Податки на доходи, 
податки на прибуток, 
податки на 
збільшення ринкової 
вартості

19 108,4 19
108,4

1101000
0

П одаток на доходи  з 
ф ізичних осіб

19 078,4 19
078,4

1102000
0

Податок на прибуток 
підприємств

30,0 30,0

1102020
0

П одаток на прибуток 
п ідприєм ств і 

орган ізац ій , щ о належ ать 
д о  ком унальної власності

30,0 30,0

1202000
0

Податок з власників 
транспортних засобів та 
інших самохідних 
машин і механізмів

246,4 246,4

1300000
0

Збори за спеціальне 
використання 
природних ресурсів

458,5 458,5

1305000
0

П лата за зем лю 458,5 458;5

1400000
0

Внутрішні податки на 
товари та послуги

252,5 4,0 256,5

1 2 3 4 5 6

1406030
0

П лата за держ авну 
реєстрац ію  с у б ’єктів  
п ідприєм ницької 
д іяльн ості, о б 'єд н ан ь 
гром адян , асоціацій , 
інш их добровільних  
о б ’єд н ан ь органів 
м ісцевого  сам оврядування

16,5

.

16,5

1407000
0

П лата за  торгови й  патент 
на деяк і види 
п ідприєм ницької 
д іяльності

236,0 4,0 240,0

1600000
0

Інші податки 1 105,0 1 105,0

1601000
0

Місцеві податки і збори 
в т. ч.

175,0 175,0

1601010
0

- податок з реклами 1,0 1,0

1601020
0

- ком унальний  податок 100,8 100,8

1601050
0

- ринковий  збір 45,0 45,0

1601060
0 _

- зб ір  за видачу ордера на 
квартиру

0,6 0,6

1601150
0

- зб ір  за видачу д озволу  на 
розм іщ ення об 'єкт ів  
торгівлі

27,0 27,0

1601160 
0

- зб ір  з власників собак 0,6 0,6

1605000
0

Єдиний податок для 
суб’єк тів малого 
підприємництва

930,0 930,0

2000000
0

Неподаткові
надходження

320,8 655,8 976,6

2200000
0

Адміністративні збори 
та платежі, доходи від 
некомерційного та 
побічного продажу

318,0 318,0

2208040
0

П лата за  оренду м айнових 
ко м п лексів  та  інш ого 
м айна, щ о у  ком унальн ій  
власності

250,0 250,0

2209000
0

Д ерж авне  м ито 68,0 68,0

2300000
0

Надходження від 
штрафів, фінансових 
санкцій

2,8 2,8

2303000
0

А дм іністративні ш траф и 
т а  інш і санкції

2,8 2,8

2500000
0

Власні надходження 
бюджетних установ

655,8 655,8

Всього власних та 
закріплених доходів 21 245,2 906,2 22

151,4
3000000
0

Доходи від операцій з 
капіталом

1 030,0 1 030,0 1 030,0

1 2 3 4 5 6

 3103000
0

Н адходж ення кош тів  від 
в ідчуж ення майна, щ о 
знаходиться у  
ком унальн ій  власності

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

30,03301000
0

Н адходж ення від  продаж у 
зем лі
н ес ільськогосподарського
призначення

30,0 30,0

4102000
0

Дотації 3  000,0 3 000,0

4102080
0

Д одаткова дотація з 
держ авного бюджету 
м іському бю дж ету м. 
Славутича на утримання 
установ соціально- 
культурної сфери

3 000,0 3 000.0

5000000
0

Ц іл ьо в і фонди 15,9 15,9

5008000
0

Збір за забрудн ен н я  
н ав к о л и ш н ь о го  
при родн ого  середовищ а

15,9 15,9

5008010
0

Надходження коштів від 
енергопідприємств до 
Д ерж авного ф онду 
охорони навколиш нього 
природного середовищ а

2,5 2,5

5008020
0

Інші збори за 
забруднення 
навколиш нього 
природного середовищ а 

 до  Ф онду охорони 
навколиш нього 
природного середовищ а

13.0 13,0

5008030
0

Надходження від сплати 
збору за забруднення 
навколиш нього 
природного середовищ а 
фізичними особами

0,4 0,4

Р азом  доходів 24 245,2 1 952,1 1 030,0 26
197,3

4000000
0

О ф іц ійні тр ан сф ер ти 5 202,7 100,0 100,0 5 302,7

4103000
0

Субвенції 5 202,7 5 202,7

4103060
0

- на виплату допомог 
сім 'ям  з дітьми, 
м алозабезпеченим 
сім 'ям , інвалідам з 
дитинства та дітям- 
інвал і дам

527,6 527,6

4103080
0

- на надання передбачених 
чинним законодавством 
пільг ветеранам війни і 
праці, ветеранам 
військової служби, 
ветеранам органів 
внутріш ніх справ, та 
ж итлових субсидій 
населенню на оплату 
електроенергії, 
комунальних послуг

4 109,2 4 109,2

1 2 3            4 5 6

4103090
0

- на надання пільг 
ветеранам війни і праці, 
військової с л у ж б и , 
органів внутріш ніх справ і 
з послуг зв ’язку та інш их  
передбачених 
законодавством пільг та 
компенсацію за пільговий  
проїзд окремих категорій 
громадян

565,9 565,9

4301000
0

К ош ти  одерж ані із 
загал ьн о го  ф онду 
м іського  бю дж ет у до 
бю дж ету р о зви тк у  
(сп ец іал ьн о го  фонду)

100.0 100,0 100,0

В сього доходів 29 447,9 2 052,1 1 130,0 31
500,0

Секретар міської ради М.Н. Готсдінер

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 26 січня 2005 р. №21 

Про встановлення розміру часткової 
компенсації вартості продуктів харчування 

постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи дітей, які не відвідують 

дошкільні навчальні заклади, та норми 
грошових видатків на харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів м.

Славутича Київської області
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.92 

р. за № 258 та листом Київської обласної держадміністрації від 
05.02.03 за № 11-22-10499 “Про використання коштів Чорно
бильського фонду за розділом бюджетної класифікації 3201040” , 
а також враховуючи рекомендації Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 16.11.01 № 21-1-1- 
285161) та лист Київської облдержадміністрації від 24.04.2002 
за № 11-20-11269 про уточнення розмірів грошової компен
сації, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Встановити на І півріччя 2005 року (до 01.07.2005 р.) такі 

розміри часткової компенсації вартості продуктів харчування у 
разі невідвідування постраждалою дитиною дошкільного на
вчального. закладу:

- дітям віком до 4-х років -1  грн. 60 коп. на добу;
- дітям віком від 4-х до 8-ми років - 2 грн. 30 коп. на добу.
2. Встановити з 01.01.2005 р. грошову вартість витрат на хар

чування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у та
кому розмірі, з урахуванням ПДВ:

•  від 6 до 10 років — 3,50 грн.;
•  від 10 до 14 років —  4,00 грн.;
•  старше 14 років — 4,50 грн.
3. Встановити з 01.01.2005 р. грошову вартість витрат на хар

чування дітей в дошкільних навчальних закладах міста у такому 
розмірі, з урахуванням ПДВ:

•  до 3 років — 6,28 грн;
•  від 3 до 7 років —  8,00 грн.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на зас

тупника міського голови, завідуючого міським відділом освіти О.Б. 
Линкевича.

Міський голова В.П.Удовиченко

В минулому номері нашої газети на стор. 2 були надруковані 
рішення Славутицького міськвиконкому №801 та №11, а не 
міськради, як помилково було вказано.



ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.СЛАВУТИЧА НА 2005 РІК ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ

Додаток №2 
до рішення міської ради 

від 29 грудня 2004р. № 555-42-IV

Секретар міської ради М.Н.Готсдінер



 ............. ..........................   • Додаток №3
до рішення міської ради 

від 29 грудня 2004р. № 555-42-IV

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.СЛАВУТИЧА НА 2005 РІК ЗА ГОЛОВНИМИ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ

Секретар міської ради ~ тоячп- М.Н.Готсдінер


