БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 24 грудня 2015 р.№ 12

м._Баштанка__

ІІІ сесія сьомого
скликання

Про міський бюджет
Баштанської
міської
ради на 2016 рік
Розглянувши поданий проект міського бюджету Баштанської міської
ради на 2016 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України,
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України
на 2016 рік», на підставі пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 13172,984 тис.гривень, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету -у сумі 12302,984 тис.гривень,
доходи спеціального фонду міського бюджету - у сумі 870,000 тис.гривень,
згідно з додатком № 1 до цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 13172,984 тис.гривень., в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету – у сумі 12272,984 тис.гривень та
видатки спеціального фонду міського бюджету - у сумі 900,000 тис.гривень;
- профіцит загального фонду міського бюджету - у сумі 30,000 тис. гривень
та дефіцит спеціального фонду міського бюджету - у сумі 30,000 тис. гривень,
згідно з додаток № 2 до цього рішення.
2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2016 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та
кредитування, у тому числі по загальному фонду – у сумі
12272,984 тис.гривень та спеціальному фонду - у сумі 900,000 тис.гривень
згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського
бюджету Баштанської міської ради у сумі 210,0 тис.гривень.
4. Затвердити на 2016 рік у складі видатків міського бюджету обсяги
міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та районним бюджетом
згідно з додатком № 4 до цього рішення.
Надати право міській раді за погодженням з постійною комісією міської
ради з питань планування, бюджету, фінансів за умови внесення змін до обсягів
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міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або
зменшення дохідної та видаткової частини міського бюджету, проводити їх
розподіл між бюджетними установами міської ради із внесенням відповідних
змін до розпису міського бюджету на 2016 рік, шляхом видання відповідного
розпорядження міського голови.
5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету в сумі
30,000 тис.гривень згідно з додатком № 5 до цього рішення.
6. Затвердити на 2016 рік резервний фонду міського бюджету
тис.гривень.

у сумі 30,0

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,
виробами медичного призначення для індивідуального користування.
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 4020,736 тис.гривень згідно з додатком
№ 6 до цього рішення.
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України дозволити
міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних
із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у 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. Розпоряднику коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому
порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну
енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку,
які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання
енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи,
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
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У разі наявності у головного
розпорядника бюджетних коштів
простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та
енергоносіїв управління Державної казначейської служби України у
Баштанському районі Миколаївській області здійснює платежі загального фонду
за видатками (крім тих, що передбачено пунктом 7 цього рішення) лише після
погашення такої заборгованості.)
11. Установити, що після прийняття рішення «Про міський бюджет
Баштанської міської ради на 2016 рік» внесення змін до бюджетних призначень
головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється
відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету
Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 "Про затвердження Порядку
передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету" за погодженням із постійною комісією міської ради з
питань планування, бюджету, фінансів.
12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтями 69,101 Бюджетного
кодексу України;
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1,
71 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що відповідно до статей 24, 58-61, 80 Бюджетного кодексу
України у 2016 році встановлюється звітність про виконання міського бюджету:
квартальний та річний звіти про виконання міського бюджету у
двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду
надаються міською радою постійній комісії міської ради з питань планування,
бюджету, фінансів в обсягах і за єдиними формами, установленими Державною
казначейською службою України.
15. Прийняти повноважень на здійснення видатків районного бюджету у
2016 році на дошкільну освіту та видатки на утримання закладів культури.
Власні надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами та інші джерела надходжень до спеціального фонду, спрямовувати за
цільовим призначенням згідно із законодавством.
16. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти
комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів.
Секретар міської ради

О.І.Бенедик

на постійну
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Пояснювальна записка
до проекту міського бюджету на 2016 рік
Фінансовий ресурс міського бюджету Баштанської міської ради на 2016 рік сформовано
з урахуванням положень Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України,
Податкового кодексу України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України,
проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р,а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з
податковою реформою, децентралізацією видаткових повноважень, рішень міської ради,
розпоряджень міського голови, інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів
з питань фінансово-бюджетної політики, відповідно до яких визначено підходи до
формування прогнозних показників місцевих бюджетів на 2016 рік та з урахуванням яких
міська рада розробила та виносить на розгляд та схвалення проект рішення «Про міський
бюджет Баштанської міської ради на 2016 рік».

Формування показників міського бюджету
Баштанської міської ради на 2016 рік
Доходи
Дохідна частина прогнозу місцевого бюджету на 2016 рік розроблена на основі норм
чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із
врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.
При прогнозуванні дохідної частини місцевого бюджету на 2016 рік було враховано:
 статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних
надходжень податків та зборів, зокрема за 2014 рік, очікувані макропоказники
Мінекономрозвитку на 2015 рік та прогнозні на 2016 рік за І сценарієм, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015р.№558
 фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2012 - 2014 років
та 11 місяців 2015 року.
Прогноз доходів міського бюджету на 2016 рік обраховано в сумі 13172,984 тис. грн.,
у тому числі сума доходів:
 загального фонду – 12302,984 тис. грн.
 Спеціального фонду –870,000 тис.грн
Крім того, розрахункові показники доходів бюджету Баштанської міської ради на
2016 рік, порівняно із фактичним виконанням
2015 року по загальному фонду
зменшуються на 2373,02тис.грн., за рахунок зменшення відсотка зарахування доходних
джерел до бюджету, але по спеціальному фонду спостерігається збільшення на 7,215
тис.грн.
Формування доходів місцевого бюджету здійснено з врахуванням змін, внесених до
Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, зокрема:
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З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України систему балансування замінено
системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання
податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя.
При цьому, вирівнювання здійснюється лише за податком на доходи фізичних осіб для
бюджетів міст, районів та обласних бюджетів.
Вирівнювання за іншими платежами не здійснюється, їх надходження в повному
обсязі залишаться в розпорядженні місцевих органів влади.
Відповідно до внесених змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи
міжбюджетних відносин та вимог статті 69 Бюджетного кодексу України доходи міського
бюджету переведено на нові умови 2016 року.
Основним фінансовим ресурсом формування загального фонду міського бюджету є
місцеві податки , які включають в себе податок на майно та єдиний податок , обсяги
надходжень яких в прямій залежності від справляння на території міста. В структурі
загального фонду міського бюджету на 2016 рік частка місцевих податків складає 47,2
відсотка, прогнозний обсяг яких становить 3252,084тис. грн.
Крім того до міського бюджету, відповідно до пункту 12-4 перехідних положень
Бюджетного кодекс прогнозується надходження трансферту з районного бюджету на
дошкільну освіту та утримання закладів культури , що становить у грошовому виразі 6277,900 тис.грн.
Джерела формування дохідної частини спеціального фонду міського бюджету
визначено відповідно до вимог статтей 69 та 71 Бюджетного кодексу України.
На 2016 рік прогнозні надходження до спеціального фонду міського бюджету
складають 870,000тис.грн. з них власні надходження бюджетних установ – 870,000тис. грн.

Видатки
У проекті бюджету 2016 року передбачено вирішення ряду питань соціального
характеру:
Передбачається посадовий оклад (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду
єдиної тарифної сітки у таких розмірах: із 1 січня – 1378 гривень, із 1 травня -1450 гривень , із
1 грудня - 1550 гривень на місяць.
Фонд оплати праці
працівників бюджетної сфери у 2016 році розрахунково
становитиме 5404,504 тис. грн., що сплановано відповідно до встановлених чинним
законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, з урахуванням
Законів України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
У проекті бюджету 2016 року збережено принцип соціальної спрямованості, тому
спрямовуються у першу чергу видатки на забезпечення:
потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення
розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків.
З огляду на викладене відмічається, що головним пріоритетом бюджету і надалі
залишається фінансове забезпечення заходів по вирішенню найбільш нагальних соціальних
проблем і програм, спрямованих на підвищення добробуту населення міста.
Видатки міського бюджету сформовані за рахунок фінансового ресурсу:
- податків і зборів у сумі 6025,084 тис. грн.,
- власних надходжень бюджетних установ – 870,000 тис. грн.;
- субвенцій з районного бюджету в сумі – 6277,900 тис. грн.
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Обсяг видаткової частини міського бюджету на 2016 рік визначено в розмірі
13172,984 тис. грн. у тому числі 12272,984 тис. грн. - видатки загального фонду та 900,00 тис.
грн. - спеціального фонду.
Складовою частиною видатків міського бюджету є:
- видатки на утримання бюджетних установ та проведення заходів, що фінансуються
через головних розпорядників міського бюджету ;
- резервний фонд міського бюджету складає 30,0 тис.грн.;
- субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам на дошкільну освіту – 6100,00
тис. грн.;
- субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам на утримання
закладів
культури - 177,900 тис. грн.
При розрахунку видатків із загального фонду міського бюджету
планується
направити на утримання установ освіти – 6100,00. тис.грн.; органи місцевого самоврядування
–
1974,348 тис. грн.; житлово-комунальне господарство-2553,847 тис.грн.; культури і
мистецтва – 227,900 тис. грн.; фізичної культури та спорту – 50,00 тис. грн.; соціального
захисту та соціального забезпечення – 183,827 тис. грн.
Розрахунок видатків загального фонду міського бюджету на виконання делегованих
державою повноважень на 2016 рік здійснено з урахуванням заходів з посилення фінансовобюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів. Разом з
тим, при формуванні проекту міського бюджету було збережено основні пріоритети
бюджетної політики, збережено соціальну направленість бюджету.
На проведення видатків загального фонду на виконання міських програм буде
спрямовано фінансовий ресурс у сумі 3431,244 тис. грн., конкретні напрями спрямування
зазначених видатків знайшли своє відображення по тексту пояснювальної записки та в
додатку 6 до проекту рішення.

Діаграма
тис. грн.
фізична
культура і
спорт; 50,0
державне
управління

Соціальний захист
І
та соціальне
забезпечення
183,827

Культура та
мистецтво 227,9

Житлово-комунальне
господарство
2553,847

1974,348

Освіта
6970,000

Інші

1053,162

Видатки спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік розраховані в обсязі
900,000 тис. грн., з них бюджет розвитку 30,000 тис. грн., що надійдуть до спеціального фонду
по відповідних джерелах доходів.
У складі міського бюджету визначено резервний фонд непередбачених видатків у
розмірі до одного відсотка від загального фонду бюджету –
30,0 тис. грн., для
фінансування заходів по усуненню наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, та
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інших непередбачених видатків відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України.
Формування міського бюджету проведено з дотриманням статті 85 Бюджетного
кодексу України в частині здійснення видатків на фінансування бюджетних установ
впродовж бюджетного періоду одночасно з різних бюджетів.
Витрати на окремі галузі (за функціональною класифікацією видатків)
характеризуються наступними показниками.
Органи місцевого самоврядування
Видатки на утримання апарату міської ради в міському бюджеті на 2016 рік
передбачені по загальному фонду у сумі 1974,348 тис. грн. і визначені згідно з вимогами
чинного законодавства. На оплату праці заплановано 1252,118 тис. грн., на оплату
комунальних послуг і енергоносіїв – 128,711 тис. грн., асигнування передбачені у повному
обсязі на обов’язкові виплати. Інші витрати пов’язані з утриманням апарату міської ради 593,519 тис.грн. Штатна чисельність працівників апарату управління в порівнянні з 2015
роком збільшилася на 3 штатні одиниці і становить 23 штатні одиниці.
Освіта
У міському бюджеті на 2016 рік видатки загального фонду на утримання установ
освіти та проведення освітніх заходів плануються у сумі 6970,00 тис. грн., в тому числі:
загальний фонд – 6100,000 тис. грн., спеціальний фонд – 870,000 тис. грн. Ці видатки
планується на утримання дошкільних закладів освіти
У 2016 році видатки на утримання дошкільних навчальних закладів передбачено в
сумі 6100,00 тис. грн. за рахунок субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на
дошкільну освіту. Планується утримувати 5 дошкільних закладів (145,35 шт.од.), середня
чисельність працівників в міських установах освіти становитиме 142,0 штатних одиниць і
ставок.
Заробітна плата працівникам установ освіти запланована з урахуванням вимог Закону
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», з дотриманням розмірів мінімальної
заробітної плати та складає 3321,000 тис. грн.
Видатки на харчування заплановано в загальній сумі 580,0 тис. грн із розрахунку для
дітей дошкільних закладів - 12 грн., в садовій групі та 8грн. в ясельній групі на одну дитину в
день.
В загальній сумі видатків на медичне забезпечення – 6,0 тис. грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано у повному обсязі з
урахуванням заходів по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з
урахуванням фактичного споживання за 2015 рік в загальній сумі 966,000 тис. грн.
Інші витрати пов’язані з утриманням дошкільних закладів освіти-1227,000ти.грн.
За рахунок власних надходжень установ освіти передбачається отримати 870,000 тис.
грн., від платних послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
У міському бюджеті на 2016 рік відповідно до програм соціального захисту населення
«Турбота»та Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на
території Баштанської міської ради передбачені видатки загального фонду у сумі 163,827
тис.грн
На виконання програми «Турбота» передбачено фінансування заходів:
- з метою розв’язання проблем інвалідності , соціальної захищеності громадян
забезпечити надання фінансової підтримки (50% оплати за комунальні послуги
інвалідам зору 1 та 11 групи)-54,027 тис.грн.;
- допомога на поховання громадян без місця проживання, тощо -3,0 тис.грн.;
- матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам -27,3 тис.грн.;
- підписка на міську газету пільговикам та малозабезпеченим громадянам міста-
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4,5тис.грн;
- розрахунково- касове обслуговування-0,1 тис.грн.;
- фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів у сумі 25,0
тис.грн.;
- оплата за житлово-комунальні послуги учасникам АТО та членам їх родин -40,0
тис.грн.
- допомога військовослужбовцям, які приймали участь у АТО-10,0 тис.грн.
На виконання соціальної програми «Підтримка сім’ї та дітей , забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків на території Баштанської міської ради на 20132015 роки» передбачено фінансування на виплату стипендій обдарованим учням шкіл
та гімназії міста та реалізації інших заходів передбачених даною програмою у сумі 20,0
тис.грн.
Культура і мистецтво
Видатки на утримання установ культури та мистецтва, проведення
освітніх заходів місцевого значення враховано в загальній сумі 227,900 тис. грн.

культурно-

За рахунок цих коштів планується фінансування
3 установи культури
(2 сільських будинки культури у кожному одиниця на 0,5 ставки , міський культурний центр-4
шт. одиниці) та інших культурно- освітніх заходів.,
У 2016 році видатки на утримання установ культури і мистецтва сумі 177,900 тис. грн.
за рахунок субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на клубні заклади.
Видатки на оплату праці працівників установ культури і мистецтва заплановано з
урахуванням вимог чинного законодавства та враховано в загальній сумі 115,200 тис. грн.
Видатки на оплату енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів
по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного
споживання за 2015 рік в загальній сумі 20,852 тис. грн.
Щодо реалізації міської програми розвитку культури по Баштанській міській раді та
програми розвитку місцевого самоврядування із загального фонду міського бюджету виділено
50,0 тис.грн. За рахунок цих коштів будуть фінансуватися заходи:
- на забезпечення та проведення заходів до святкування видатних дат та річниць.
Фізична культура і спорт
У загальному фонді міського бюджету на 2016 рік передбачено видатки на проведення
заходів з фізичної культури і спорту на реалізацію заходів програми розвитку фізичної
культури і спорту на території ради та програми «Здоров’я нації» в сумі - 50,0тис. грн.
Благоустрій міст, сіл, селищ
На благоустрій міста із міського бюджету прогнозується виділити по загальному –
1834,012 тис. грн. Із них : оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 227,987 тис.грн.,
придбання матеріалів для вуличного освітлення, електролічильників та других матеріалів для
благоустрою -140,30тис.грн , на технічне обслуговування електролічильників, вуличного
освітлення , виконання робіт по благоустрою кладовища, поточному утриманню фонтанів,
утримання зелених насаджень, очищення території озеленення, викошування трави,
прибирання та утримання паркової зони міста , догляд за безпритульними собаками,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, поточний ремонт тротуарів по Баштанської республіки,
Театральній, Ювілейній біля ЗОШ№2 та біля ЗОШ №1, тощо-1465,725тис.грн
Зі спеціального фонду виділено кошти у сумі -30,00 тис.грн. на ПКД "Капітальний
ремонт доріг міської ради по вул. Ген.Плієва та 40- років Перемоги».
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Житлово-експлуатаційне господарство
На утримання об’єктів житлово- експлуатаційного господарства на виконання
передбачено кошти в сумі 619,835тис.грн.: на проведення поточного ремонту доріг по вулиці
Реца, Баштанської республіки, Лугова, Ювілейна-568,000 тис.грн., на очищення проїзної
частини доріг від снігових заметів та прибирання полотна доріг міста Баштанка -51,835
тис.грн..
Інші видатки
На 2016 рік на утримання централізованої бухгалтерії по КФК 070804 планується
використати- 589,492 тис. грн., на оплату праці та нарахування на неї.
По КФК 250404 «Інші видатки» передбачено кошти в сумі 463,670 тис.грн.з них на
утримання КО»Правопорядок» - 423,670 тис.грн. За рахунок цих коштів будуть утримується
10,5 штатних одиниць, які збільшено в порівнянні з 2015 роком на 4 штатні одиниці. Із
загальної суми на заробітну плату та нарахування направлено 387,670 тис.грн., на придбання
ПММ та запасних частин, страхування тощо -36,0 тис. грн. Крім того на друкування міської
газети «Баштанка сьогодні» передбачено 30,0 тис. грн.., на проведення оцінки майна
комунальної власності Баштанським БТІ-10,0 тис.грн.
Інші субвенції
Кошти в сумі 81,900 тис.грн. передбачено на делегування районному бюджету у 2016
році виконання повноважень на здійснення видатків міського бюджету на утримання
об’єднаного трудового архіву, міської, сільських рад Баштанського району, створеного
відповідно до ст. 29 ЗУ «Про національний архівний фонд і архівні установи», частини 2 ст. 43
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та клопотання голови РДА, з метою збереження
архівного фонду Баштанського району та захисту прав жителів територіальних громад міста
та сіл району. Зазначений обсяг планується направити на заробітну плату з нарахуванням, %
банку , послуги зв’язку, оплату за спожиті енергоносії та інше.
Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з районного бюджету до міського ,
які є складовою дохідної частини міського бюджету 2016 року, визначено в сумі 6277,900 тис.
грн.,
зокрема обсяги:
- субвенція з районного бюджету на дошкільну освіту –
6100,00 тис.грн.;
- субвенція з районного бюджету на заклади культури – 177,9 тис. грн.
Баланс обсягу доходів, видатків та кредитування міського бюджету
на 2016 рік
Обсяг міського бюджету по доходах розраховано в сумі
13172,984 тис. грн., у
тому числі обсяг доходів загального фонду міського бюджету – 12302,984тис. грн.,
спеціального фонду міського бюджету - 870,000 тис. грн..
Обсяг міського бюджету по видатках розраховано в сумі 13172,984 тис. грн., у
тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - 12272,984 тис. грн. та видатків
спеціального фонду бюджету - 900,000тис. грн.
По розділу «Фінансування» враховано:
- загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 30,000 тис.
напрямом використання якого визначається:

гривень,
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кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду), - в сумі 30,000 тис. гривень.
- спеціальний фонд районного бюджету з дефіцитом у сумі
30,000 тис. гривень,
джерелом покриття якого визначаються :
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) - в сумі 30,000 тис. гривень.
Проект міського бюджету збалансовано та пропонується до розгляду бездефіцитним.
Показники проекту бюджету забезпечують у межах фінансового ресурсу міського бюджету
проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні
поточні видатки для функціонування бюджетних установ, об’єктів соціального значення,
заходи на виконання міських програм.
Розміщення проекту рішення «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2016
рік».
Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
проект рішення «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2016 рік» розміщено на
офіційному сайті Баштанської міської ради Миколаївської області.

Головний бухгалтер

В.М.Солонар

