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Зеленодольська об'сднана територiальна громада 
Апостолiвського району Днiпропетровськоi областi 

Орган мiсцевого самоврядування 
РIШЕННЯ 

Зеленодольськоi мiськоi ради 
68 сесiя VII скликания 

18 грудня 2020 року 

Вiдповiдно до Конституцi'i Укра'iни, 
керуючись Бюджетним кодексом Ук
ра'iни, Законом Укра'iни «Про мiсцеве 
самоврядування в Укра'iнi», врахову
ючи висновки постiйних комiсiй 
мiсько·i ради, мiська рада вирiшила: 

1. Визначити на 2020 рiк:
доходи бюджету мiсько·i об'еднано'i

територiаnьно'i громади у сумi 148 584 
855 гривень·, у тому числi доходи загаль
ного фонду бюджету мiсько'i об'еднано'i 
територiально'i громади - 132 039 302 
гривнi та доходи спецiального фонду 
бюджету мiсько'i об'еднано'i територiаль
но'i громади - 15 545 553 гривнi згiдно з 
додатком 1 до цього рiшення;. 

видатки бюджету мiсько'i об'еднано'i 
територiально'i громади у t:yмi 148 584 
855 гривень, у тому числi видатки загаль
ного фонду бюджету мiсько'i об'еднано'i 
територiально·i громади - 132 958 572 
гривнi та видатки спецiального фонду 
бюджету мiсько'i об'еднано'i територiаль
но'i громади - 15 626 283 гривнi; 

профiцит за загальним фондом бюд
жету мiсько'i об'еднано'i територiально'i 
громади у сумi 80 730 гривень згiдно з 
додатком 2 до цього рiшення; 

дефiцит за спецiальним фондом бюд:. 
жету мiсько·i об'еднано'i територiально'i 
громади у r:yмi 80 730 гривень згiдно з 
додатком 2 до цього рiшення; 

оборотний залишок бюджетних коштiв 
бюджету мiсько'i об' еднано'i територiаль
но'i громади у розмiрi 15 ООО гривень, що 
становить 0,01 вiдсоткiв видаткiв загаль
ного фонду бюджету мiсько'i об'еднано'i 
територiально'i громади, визначених цим 
пунктом. 

2. 3атвердити бюджетнi призначення 
головним розпорядникам коштiв бюдже
ту мiсько'i об'еднано'i територiально'i гро
мади на 2020 рiк у розрiзi вiдповiдаль
них виконавцiв за бюджетними програ
мами згiдно з додатком 3 до цього рiшен
ня. 

3. 3атвердити на 2020 рiк мiжбюджетнi 
трансферти згiдно з додатком 4 до цьо
го рiшення. 

4. 3атвердити розподiл витрат бюдже
ту мiсько'i об'еднано'i територiально'i гро
мади на реалiзацiю мiських програм у 
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сумi 27 564 613 гривень згiдно з додат
. ком 5 до цього рiшення. 

. 5. Установити, що у загальному фондi 
бюджету мiсько'i об'еднано·i територiаль
но'i громади на 2020 рiк до доходiв нале
жать надходження, визначенi статтею 64 
Бюджетного кодексу Укра'iни. 

6. Установити, що джерелами форму
ван ня спецiального фонду бюджету 
мiсько'i об'еднано'i територiально'i грома
ди на 2020 рiк: 

1) у частинi доходiв е надходження, 
визначенi статтею 691; 

2) у частинi фiнансування е надход
ження, визначенi пунктом 1 О частини 
першо'i статтi 71 Бюджетного кодексу 
Укра'iни. 

7. Визначити на 2020 рiк вiдповiдно до 
статтi 55 Бюджетного кодексу Укра'iни за
хищеними видатками бюджету мiсько'i 
об'еднано'i територiально'i громади ви
датки загального фонду на: 

оплату працi працiвникiв бюджетних 
установ; 

нарахування на заробiтну плату; 
придбання медикаментiв та перев'я

зувальних матерiалiв; 
забезпечення продуктами харчування;. 
оплату комунальних послуг та енер

гоносi'iв; 
поточнi трансферти населенню; 
поточнi трансферти мiсцевим бюдже

там. 
8. Вiдповiдно до статтi 16 Бюджетно

го кодексу Укра'iни надати право мiсько
му головi здiйснювати на конкурсних за
садах розмiщення тимчасово вiльних 
коштiв бюджету мiсько·i об'еднано'i тери
торiально'i громади на депозитах, з по
дальшим 'ix повернення до кiнця бюджет
ного перiоду, а також шляхом придбан
ня державних цiнних паперiв. 

9. Вiдповiдно до статей 43, 73 Бюд
жетного кодексу Укра'iни надати право 
виконавчому комiтетовi мiсько·i ради в 
особi мiського голови отримувати в по
рядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв 
Укра'iни, позики на покриття тимчасових 
касових розривiв бюджету мiсько'i об
'еднано'i територiально'i громади, пов'я
заних iз забезпеченням захищених ви
даткiв загального фонду, в межах поточ: 
ного бюджетного перiоду за рахунок 
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фiнансування яких розглядае Китай. Про це стало вiдомо пiд час зустрiчi 
голови Днiпропетровськоi· облдержадмiнiстрац;;· Олександра Бондаренка 
iз представниками китайськоi· корпорац;;· <<Сiногiдро,,. 

Очiльник регiону Олександр Бонда
ренко зазначив - Днiпропетровщина за
цiкавлена у залученнi зовнiшнiх iнвес
тицiй та спiвпрацi iз новими партнерами. 

ва Днiпропетровсько'i облдержадмiнiст
рацi'i Олександр Бондаренко. 

Вiце-президент Схiдноевропейського 
та Кавказького вiддiлення корпорацi'i 
«Сiногiдро» Вон Чанмiн зазначив - кор
порацiя розглядае можливiсть iнвестува
ти кошти в iнфраструктурнi проекти на 
Днiпропетровщинi. Передусiм - у будiв
ництво аеропорту та дорiг державного 
значення. 

коштiв единого казначейського рахунку 
на договiрних умовах без нарахування 
вiдсоткiв за користування цими коштами 
з обов'язковим 'ix поверненням до кiнця 
поточного бюджетного перiоду. 

1 О. На виконання вимог наказу 
Мiнiстерства фiнансiв Укра'iни вiд 26 сер
пня 2014 року №836 «Про деякi питання 
запровадження програмно-цiльового 
методу складання та виконання мiсцевих 
бюджетiв» головним розпорядникам 
коштiв бюджету мiсько'i об'еднано'i тери
торiально'i громади забезпечити: 

1) затвердження паспортiв бюджетних
програм протягом 45 днiв з дня набран
ня чинностi цим рiшенням; 

2) здiйснення управлiння бюджетними
коштами у межах встановлених 'iм бюд
жетних повноважень т-а оцiнки ефектив
ностi бюджетних програм, забезпечуючи 
ефективне, результа,ивне i цiльове ви
користання бюджетних коштiв, органiза
цiю та координацiю роботи розпоряд
никiв бюджетних коштiв нижчого рiвня та 
одержувачiв бюджетних коштiв у бюджет
ному процесi; 

3) доступнiсть iнформацП про бюджет
вiдповiдно до законодавства, а саме: 

здiйснення публiчного представлення 
та публiкацi'i iнформацП про бюджет за 
бюджетними програмами та показника
ми, бюджетнi призначення щодо яких 
визначенi цим рiшенням, вiдповiдно до 
вимог та за формою, встановленими 
Мiнiстерством фiнансiв Укра'iни, до 15 
березня 2020 року; 

оприлюднення паспортiв бюджетних 
програм у триденний строк з дня затвер
дження таких документiв; 

4) у повному.обсязi проведення роз
рахункiв за електричну та теплову енер
гi ю, водопостачання, ,:Водовiдведення, 
природний газ та послуги зв'язку, якi спо
живаються бюджетними установами, та 
укладання договорiв за кожним видом 
енергоносi'iв у межах встановлених 
вiдповiдним ·головним розпорядником 
бюджетних коштiв обr'рунтованих лiмiтiв. 
споживання тощо. 

11. Вiдповiдно до статтi 23 Бюджетно
го кодексу Укра'iни надати право виконав- · 
чому комiтетовi мiсько'i ради в особi 
мiського голови у процесi виконання бюд
жету мiсько'i об'еднано'i територiально'i 
громади протягом бюджетного року 
здiйснювати за погодженням з постiйною 
комiсiю мiсько'i ради з питань соцiально
го-ек.ономiчного розвитку мiста, iнвести
цiйно'i riолiтики, планування бюджету, 
фiнансiв, пiдприемництва та торгiвлi з 
подальшим затвердженням на сесiях 
мiсько'i ради: 

перерозподiл видаткiв за кодами про
грамно'i класифiкацП та кредитування 
мiсцевих бюджетiв i обсягами мiжбюд
жетних трансфертiв у межах загального 
обсягу бюджетних призначень головно
го розпорядника коштiв за загальним i 
спецiальним фондами бюджету мiсько'i 
об'еднано'i територiально'i громади, у 
тому числi перелiку об'ектiв, фiнансуван-

_ня яких буде. проводитися за рахунок 
коштiв бюджету розвитку, перелiку 
мiських програм, що фiнансуються за 
рахунок коштiв бюджету мiсько'i об'една
но'i територiально'i громади, перелiку 

\ 

«Маемо багато iнфраструктурних 
планiв, якi прагнемо реалiзувати у най
ближчi кiлька рокiв. Серед найважливi
ших проектiв - мiжнародний аеропорт. 
Також у прiоритетi - будiвництво якiсних 
дорiг по всiй областi. Нинi ремонту по
требують сотнi кiлометрiв автошляхiв. 
Ще один напрямок роботи, який намiти
ли на 2020 рiк, - реконструкцiя соцiаль
но-важливих об'ектiв: шкiл, лiкарень, 
дитсадкiв, водогонiв», - наголосив голо-

«Наша корпорацiя вже декiлька рокiв iнших кра'iнах. Будуемо аеропорти, елек
працюе в Укра'iнi. У Херсонi, Запорiжжi тростанцi'i, дороги, - сказав вiце-прези
та Одесi збудували потужнi електрос- дент Схiдноевропейського та Кавказько
танцi'i. Також реалiзували низку проектiв го вiддiлення корпорацi'i «Сiногiдро» Вон 
у Грузi'i, Bipмeнi'i, Македонi'i, Cepбi'i та Чанмiн. - Ми зацiкавленi у тому, аби до-

No 95 - 96 (11265) • 16 -22 грудня 2019 р. - АПОСТОЛIВСЬКI НОВИНИ

комунальних пiдприемств i установ, яким 
надаеться фiнансова пiдтримка з бюд
жету мiсько'i об'еднано'i територiально'i 
громади; 

врахування трансфертiв з державно
го та iнших бюджетiв у доходнiй та ви
датковiй частинах бюджету мiсько'i об
'еднано'i територiально'i громади пiсля 
прийняття вiдповiдних рiшень та норма
тивно-прщзових актiв , визначення голов
ного розпорядника за цими коштами; 

передачу бюджетних призначень вiд 
одного головного розпорядника до iншо-
го, якщо пiсля прийняття рiшення про 
бюджет мiсько'i об'еднан.о'i територiаль
но'i громади вiдповiдальнiсть за виконан
ня функцiй або надання послуг, на якi 
затверджено бюджетне призначення, 
переходить вiд одного розпорядника до 
iншого. 

12. На виконання вимог частини чет
верто'i статтi 77 Бюджетного кодексу Ук
ра'iни головним розпорядникам коштiв 
бюджету мiсько·i об'еднано·i територiаль
но'i громади, розпорядникам нижчого 
рiвня та одержувачам коштiв забезпечи
ти: 

. в першочерговому порядку потребу в 
коштах на: оплату працi працiвникiв бюд
жетних уста нов вiдповiдно до встановле
них законодавством Укра'iни умов опла
ти працi та розмiру мiнiмально'i заробiт
но'i плати; проведення розрахункiв за 
електричну та теплову енергiю, водопо
стачання та водовiдведення, природний 
газ та послуги зв'язку, якi споживаються 
бюджетними установами; 

укладення угод за кожним видом 
енергоносi'iв у межах, встановлених го
ловни м розпорядником бюджетних 
коштiв обr'рунтованих лiмiтiв споживан
ня в натуральних одиницях вiдповiдно до 
встановлених асигнувань; 

особистий контроль за реалiзацiею 
заходiв з енергозбереження у бюджетнiй 
сферi, у тому числi шляхом оснащення 
бюджетних установ i органiзацiй сучас
ними приладами облiку газу, води, т�п
лово'i та електрично'i енергi'i. 

13. Установити, що це рiшення наби
рае чинностi з 01 сiчня 2020 року. 

14. На виконання вимог частини дру
го·i статтi 77 Бюджетного кодексу Укра'i
.ни надати право мiському головi за по
годженням з постiйною комiсiею мiсько'i 
ради з питань соцiального-економiчного 
розвитку мiста, iнвестицiйно'i полiтики, 
планування бюджету, фiнансiв, пiдприе
мництва та торгiвлi сво'iм розпоряджен
ням внести змiни до цього рiшення з ме
тою приведення його у вiдповiднiсть до 
Закону. 

15. Додатки 1-5 до цього рiшення е
його невiд'емною частиною. 

16. Мiському головi забезпечити опри
люднення цього рiшення в десятиденний 
строк з дня його прийняття вiдповiдно до 
частини четверто'i статтi 28 Бюджетного 
кодексу Укра'iни. 

17. Контроль за виконанням цього
рiшення покласти на комiсiю мiсько'i ради 
з питань соцiального-економiчного роз
витку мiста, iнвестицiйно'i полiтики, пла
нування бюджету, фiнансiв, пiдприемниц
тва та торгiвлi. 

Мiський голова 

помогти Днiпропетровщинi у втiленнi ве
ликих iнфраструктурних проектiв». 

Загалом на Днiпропетровщинi - близь
ко 9 тисяч кiлометрiв дорiг державного 
значення та комунально'i власностi. 

--Et 












