
                                                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ТРИДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 22.12.2017 р. № 3 

 

Про затвердження міського  

бюджету на 2018 рік.   

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та беручи до уваги рішення Лохвицької районної ради «Про 

районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року. 

                                                                                                                               

 Вирішили: 

1. Визначити на 2018 рік: 

-  доходи міського бюджету у сумі 25 125,0 тис. грн., в тому числі доходи загального 

фонду міського бюджету  23 980,0 тис. грн.,   доходи спеціального фонду міського бюджету   

1 145,0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення; 

-  видатки міського бюджету у сумі 25 125,0 тис. грн., в тому числі видатки загального 

фонду  бюджету  21 771,1 тис. грн., видатки спеціального фонду  бюджету   3 353,9 тис. грн.; 

- профіцит міського бюджету у сумі 2 208,9 тис. грн., в тому числі загального фонду  

міського бюджету 2 208,9 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу 

коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком     

№ 2 до цього рішення. 

- дефіцит спеціального фонду  міського бюджету у сумі 2 208,9 тис. грн. згідно з 

додатком № 2 до цього рішення. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського 

бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 21 771,1 тис. грн. та спеціальному 

фонду 3 353,9 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення. 

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 

100,0 тис. гривень.  

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього 

рішення. 

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за 

рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення. 

 6.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 100,0 тис. гривень. 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету 

на 2018 рік за їх економічною  структурою: 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110); 

- нарахування на заробітну плату (код 2120); 

- забезпечення продуктами харчування (2230); 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2260);  

- поточні трансферти населенню (код 2270). 

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм  

згідно з додатком № 6 до цього рішення. 
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9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді 

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів  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. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів 

належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України. 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету  на 

2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69
1
 Бюджетного кодексу України. 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 

2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.71 Бюджетного кодексу 

України. 

13. Перерозподіл видатків в межах загального обсягу головного розпорядника коштів, 

що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та 

спеціальному фондах, здійснюється за рішенням міської ради.  

14. В процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим 

поданням головного розпорядника, здійснюється перерозподіл видатків за економічною 

класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та 

спеціальному фондах бюджету Заводської міської ради.   

15. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

 

 

 

 

 

             Міський голова                                                            В.Сидоренко 
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