ПРОЄКТ

ЛИСЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XII СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 19/12-2021

Від 15 грудня 2021 року

селище Лисець

Про бюджет Лисецької селищної
територіальної громади на 2022 рік
09551000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, ЗУ « Про місцеве самоврядування в
Україні », ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік», рішення виконавчого комітету
Лисецької селищної ради від 10 грудня 2021 року № 60 « Про схвалення проєкту рішення
селищної ради « Про бюджет Лисецької селищної територіальної громади на 2022 рік »,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2022 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 64 877 285 гривень, у тому числі
доходи загального фонду селищного бюджету – 63 149 129 гривень та
доходи спеціального фонду селищного бюджету – 1 728 156 гривень, у тому числі бюджет
розвитку – 1 208 156 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 64 877 285 гривень, у тому числі видатки
загального фонду – 63 149 129 гривень та видатки спеціального фонду – 1 728 156 гривень ;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень,
що становить 0,16 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим
пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного
бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з
додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього
рішення.
Надати право селищному голові за погодженням з обласною радою та відповідно до
рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку

та інвестицій у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків
селищного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів з
подальшим затвердженням на сесії селищної ради.
За результатами прийнятих селищною радою рішень про передачу/врахування
міжбюджетних трансфертів між обласним бюджетом та іншими місцевими бюджетами
уповноважити селищного голову укладати угоди про передачу міжбюджетних трансфертів.
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів
селищного бюджету в сумі 510 656 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити на 2022 рік розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на
реалізацію місцевих селищних/регіональних програм у сумі 5 136 700 гривень згідно з
додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені
статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103-2 ,
103-3 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною
першою статті 71 Бюджетного кодексу України ;
2) джерелами формування у частині фінансування є вільні залишки бюджетних коштів,
визначені п.4 частини 1 ст.15 Бюджетного кодексу України і надходження, визначені
частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету
на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 -1, 71 Бюджетного кодексу
України, а також надходження відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України
на 2022 рік», а саме : плата за оренду майна бюджетних установ, плата за послуги,
що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю ; кошти від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають
у державній або комунальній власності.
2) у частині фінансування є :
- вільний залишок бюджетних коштів, визначений п.4 частини 1 ст.15 Бюджетного
кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду місцевого бюджету до
бюджету розвитку (спеціальний фонд) визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного
кодексу України.
3) установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету
Лисецької селищної територіальної громади згідно з статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу
України, спрямовуються на реалізацію заходів визначених статтею 91, частиною другою
статті 71 Бюджетного кодексу України.
7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України
захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:








оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
2

8. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання ст.77 Бюджетного
кодексу України забезпечити :
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання
чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних
повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне,
результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та
координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів
бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про селищний бюджет відповідно до
законодавства, а саме:
а) здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними
програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,
відповідно до вимог та за формою, встановленими МФУ до 15.03.2022 року ;
б) оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних
програм) протягом 3 робочих днів з дня затвердження таких документів;
4) в першочерговому порядку потребу в коштах на утримання чисельності працівників
бюджетних установ та здійснення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на
матеріальні допомоги, премії та інші види заохочень чи винагород відповідно до
встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати ; на проведення розрахунків за продукти харчування, придбання
медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію,
водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах
встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів
споживання.
9. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника
бюджетних коштів у процесі виконання селищного здійснюється з дотриманням вимог статті
23 Бюджетного кодексу України.
10. Надати право фінансовому відділу селищної ради за погодженням з постійною
комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку( Х.
Романишак) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової
програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи,
видатки, фінансування селищного бюджету з подальшим затвердженням на сесії селищної
ради
11. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку
коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2022 року здійснюється шляхом
внесення змін до рішення про селищний бюджет.
12. Додатки № 1, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
14. Відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України головному
бухгалтеру щоквартально звітувати перед сесією селищної ради про хід виконання
селищного бюджету.
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15. Виконавчому комітету селищної ради (Микола ФЕДОРИШИН) відповідно до ч.4
ст.28 Бюджетного кодексу України забезпечити опублікування цього рішення в місячний
термін з дня його прийняття в громадсько-політичній газеті «Редакція часопису «Вперед»».
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови селищної
ради Івана Говеру і постійну комісію селищної ради з питань бюджету , фінансів та
соціально-економічного розвитку (Христина РОМАНИШАК).

Селищний голова

Анатолій ЛУЩАК
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