
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
18 січня 2008 р. № 425-18-У

ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ М. СЛАВУТИЧ НА 2008 РІК
Розглянувши представлений ви

конавчим комітетом проект бюджету 
м.Славутич на 2008 рік, згідно з п.23 
ст. 26, п. 1,4. ст. 61, п.2 ст. 64 Закону 
України «Про місцеве самоврядуван
ня в Україні», Закону України «Про вне
сення змін до Закону України «Про 
загальні засади подальшої експлуа
тації і зняття з експлуатації Чорно
бильської АЕС та перетворення зруй
нованого четвертого енергоблока цієї 
АЕС на екологічно безпечну систе
му» та Закону України «Про Держав
ний бюджет України на 2008 рік та про 
внесення змін до деяких законодав
чих актів України»,

міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг 
доходів міського бюджету на 2008 
рік у сумі 68 247,7 тис. грн., у тому 
числі дотаціії у сумі 7755,0 тис. грн. 
та субвенції з державного бюдже
ту у сумі 13 749,6 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду 
міського бюджету визначити у сумі 
59 628,6 тис. грн., спеціального 
фонду бюджету — 8619,1 тис. грн., 
в тому числі бюджету розвитку -  
6441,2 тис.грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг 
видатків міського бюджету на 2008 
рік у сумі 68 247,7 тис. грн., із них 
обсяг видатків загального фонду у 
сумі 59 628,6 тис.грн. та видатків 
спеціального фонду бюджету 8619,1 
тис.грн. за функціональною (дода
ток №2) та відомчою (додаток №3) 
структурами бюджету.

Якщо після прийняття рішення 
про міський бюджет відпові
дальність за виконання функцій або 
надання послуг, на які затверджено 
бюджетне призначення, передаєть
ся в установленому порядку від

одного розпорядника коштів міського 
бюджету іншому головному розпоряд
нику бюджетних коштів, то відповід
но до п. 6 ст. 23 Бюджетного кодексу 
України дія бюджетного призначення 
не припиняється. У цьому випадку 
фінансове управління повідомляє ви
конавчий комітет та міську раду про 
такі зміни у двотижневий термін. За 
наслідком зазначеного повідомлення 
виконавчий комітет подає пропозиції 
міській раді про внесення відповідних 
змін до рішення про міський бюджет.

Дозволити виконавчому комітету 
у процесі виконання міського бюдже
ту за обгрунтованим поданням голов
ного розпорядника коштів міського 
бюджету здійснювати перерозподіл 
видатків за економічною класифіка
цією в межах річного обсягу його бюд
жетних призначень по загальному та 
спеціальному фондах міського бюдже
ту, а перерозподіл бюджетних при
значень за функціональною класифі
кацією у межах загального обсягу го
ловного розпорядника коштів місько
го бюджету здійснюється за погоджен
ням з комісією з питань бюджету, 
фінансів та податкової політики.

3. Затвердити на 2008 рік обсяги 
міжбюджетних трансфертів у сумі 
21 504,6 тис.грн. (додаток №4), з них:

- додаткова дотація на утриман
ня установ соціально-культурної 
сфери у сумі 6000,0 тис.грн.;

- додаткова дотація на вирівнюван
ня фінансової забезпеченості місце
вих бюджетів у сумі 1755,0 тис.грн.;

- субвенціі міському бюджету у 
сумі 13 749,6 тис.грн.;

- кошти, що передаються до дер
жавного бюджету з міського бюдже
ту у сумі 8111,8 тис.грн.

4. Затвердити на 2008 рік обсяги 
повернення кредитів до спеціально

го фонду міського бюджету у сумі 5,4 
тис.грн. (додаток №5).

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

6. Затвердити такий перелік за
хищених статей загального фонду 
міського бюджету на 2008 рік за їх 
економічною структурою:

- оплата праці працівників бюд
жетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату 
(код 1120);

- придбання медикаментів та пе
рев'язувальних матеріалів

• (код 1132);
- забезпечення продуктами хар

чування (код 1133);
- оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв (1160);
-трансферти населенню (код 1340);
7. Затвердити у складі видатків 

міського бюджету субвенцію дер
жавному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів на за
гальну суму 310,0 тис.грн, а саме:

- „Програма подальшого зміцнен
ня правопорядку, охорони прав і сво
бод громадян на території м.Славу
тича в умовах дострокового зняття 
з експлуатації Чорнобильської АЕС на 
2004 — 2009 роки” —250,0 тис.грн.;

- „Комплексна програма „Здоро
в'я славутчан” на 2004 — 2011 роки”
— 60,0 тис.грн..

8. Установити, що обсяги тимча
сових касових розривів міського бюд
жету, пов'язаних із забезпеченням 
видатків на оплату праці працівників 
бюджетних установ та нарахування 
на заробітну плату, придбання про
дуктів харчування, оплату комуналь
них послуг та енергоносіїв, в обов'яз
ковому порядку покриваються Голов
ним управлінням Державного каз

начейства України в Київській області 
в межах планового бюджетного пер
іоду за рахунок коштів єдиного каз
начейського рахунку на договірних 
умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами.

При невиконанні розрахунково 
визначених Міністерством фінансів 
України надходжень доходів бюдже
ту, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів, отриму
вати середньострокові безвідсоткові 
позички на умовах повернення, за ра
хунок коштів єдиного казначейського 
рахунку.

Право підпису договорів про на
дання короткотермінової позички та 
середньострокової безвідсоткової 
позички надати начальнику фінан
сового управління Зайченко Г.В.

9. Головним розпорядникам 
коштів міського бюджету:

9.1. У тижневий термін після зат
вердження міського бюджету забез
печити складання та затвердження 
кошторисів доходів і видатків бюд
жетних установ, планів використан
ня бюджетних коштів одержувачів 
коштів міського бюджету і подати їх 
до відділення Державного казна
чейства у м.Славутичі для здійснен
ня фінансування видатків.

9.2. Установити ліміти споживан
ня енергоносіїв у фізичних обсягах по 
кожній бюджетній установі виходячи 
із затверджених обсягів призначень, 
затверджених розпорядникам бюд
жетних коштів з урахуванням змен
шення обсягів споживання енерго
носіїв щонайменше як на 10 відсотків.

10. Надати виконавчому коміте
ту право розподілу у 2008 році (за 
погодженням з комісією з питань 
бюджету, фінансів та податкової пол
ітики та наступним затвердженням

міською радою) вільних бюджетну і 
коштів міського бюджету, згідною 
чинним законодавством.

11. Установити, що напрямки ви
користання коштів фонду охорони 
навколишнього природного сере
довища та надходжень податку з 
власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів 
визначаються виконавчим коміте
том (за погодженням з комісією з 
питань бюджету, фінансів та подат
кової політики та наступним затвер
дженням міською радою) відповід
но до цільових програм.

12. Установити, що фінансуван
ня видатків, передбачених для фінан
сування міської програми “Турбота”, 
у сумі 154,6 тис. грн., та міської «Про
грами відзначення державних та 
професійних свят, ювілейних дат, 
заохочення за заслуги перед м.Сла- 
вутич, здійснення представницьких 
та інших заходів», у сумі 100,0 тис. 
грн., здійснюються виключно за 
рішеннями виконавчого комітету.

13. Доручити міському голові 
звернутися до голови Київської об
ласної ради та голови Київської об
ласної державної адміністрації щодо 
вирішення питання про виділення 
дотації на 2008 рік на утримання 
Центру соціальної реабілітації дітей- 
інвалідів.

14. Додатки №№ 1 — 10 до цього 
рішення є його невід'ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності 
з 1 січня 2008 року

16. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на міського 
голову та депутатську комісію з пи
тань бюджету, фінансів та подат
кової політики.

Міський голова 
В.П. УДОВИЧЕНКО


