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Poзглянyвши пpoПoзицii викoнaвчoГo кoмiтетy мiськоi paДИ Ta кеpУючисЬч'2З cт,26, ч'I

ст.59 Зaкoнy Укpaiни кПpо мiсцеве сaМoвpя.цyBal{ня в Укpaiнi>, сTaTTяМи ]6,77 БroДжетнoгo

кo.цексy Укpaiни' BpaxoBy}oчи Зaкoн Укpaiни кПpo,{еp>кaвниiт бтo.цlкет УкpaТни нa2О2З piк>,

Бapськa мiськa paдa BИPIIШИЛA:

1. BизнaчиTkI Ha 2023 piк:

.цoхo.ци мiсцевoгo бroджетy у сyмi з85827З10,00 ГpиBеIlЬ, y ToМy числi лoxoДи
ЗaГaЛЬнoГo фo"дy мict1евoгo бroджeтy _ 381409510,00 гpивеI{Ь Ta ДoxoДи спецiaльнoгo фoндy
мiсЦевoгo бrодкетy _ 4 41'7800,00 гpивень згi.цнo з ДoДaTкoN! 1 Дo цьoгo pirшення;

Bи.цaTки мicцевoго бroдх<етy y сyмi з85827З10,00 гpивенЬ' y ToМy чисЛi видaтки

ЗaГaЛЬнoГo фо'дy мiсцевoгo бroдя<етy _з66409510,00 гpивенЬ Ta BиДaTки спецiaльнoгo фoндy
мiсцевoгo бiоджетy - 19 417 800,00 ГpиBеIrЬ;

пpoфiцит зa зaГaЛЬниМ фoндoм мiсцевoго бroджетy y оyмi 15 000 000,00 ГриBенЬ

нaПpяМкoМ якoгo BpII(opиcTaI{ня якoГo r.ИЗНaЧИTуI пеpеДaЧy кotштiв iз зaгaльнoгo фoндy
бroджетy.цo cгtецiaлЬHoГo фo"дy бrоджетy poЗBиTкy згiДнo з ДoдaTкoМ 2 .цo Цьогo pirпення;

дефiцит зa спецiaльним фон.цoм мiсцевoгo бrоДx<еTy y сyмi 15 000 000,00гpивlнь ,
ДжеpеЛoM ПoкpиTTя якoГo BизнaчиTи lraДxo.цження кorштiв iз зaгaльнoгo фондy бтоджетy до
спецiaльногo фондy бтoдxtетy poЗBиTкyзГiДнo з ДoДaTкoll{ 2 .цo Цьогo pitпення;

обopoтниЙ ЗaЛишIoк бroДrкетниx кorштiв мiсцевoгo бroдrкетy y poзмipi 100 000,00

гpиBенЬ, щo cTaнoвить 0,029 вiдсoткiв видaткiв зaГaлЬнoГo фoндy мiсЦевoгo бroдxсетy,

BизI{aЧrних циМ iI}.нкToIu ;

pезеpвний фo,'д мiсцевoгo бrоджетy y poзмipi 3 27О з00,00 ГpиBенЬ, щo сTaI{oBить 0,95

вiДсoткiв ви.цaткiв ЗaГaJIЬI{oГo фo"дy мiоцевoгo бтoджетy, BизI{aЧrниx ЦиМ ПyI{кToМ.

2, Зaтвеp.Цити бro.цжетнi ПpизнaченнЯ гoЛoBIlиM poзпopЯ.цникaМ кorштiв мiсцевогo

бroд>кетy нa 2О2З piк y poзpiзi вiдпoвi.цaЛЬниx викoнaвЦiв зa бIоДх<етI{иМII ПpoГpaNlaМи згiд{нo

з ДoДaTкaми 3, 4.цo цЬoГo pitпення.
3. ЗaтвеpдklTИ ъIa 2О2З ptк мiжбroДжетнi тpaнсфеpти згiдro З ДoДaTкoм 5 Дo цЬoГo

piшення.
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4. ЗaтвеpдИTИ Ila202З piк oбсяги кaпiтaльних BкЛaДrнЬ y poзpiзi iнвестицiйних пpoектiв
згiДнo з ДoДaTкoМ б Дo Цьoгo pirпення.

5. ЗaтвеpлиTи poзПoдiл витpaт мiсцевoгo бroджетy нa pеaлiзauiro мiсцевих/pегioнaльних
пpoГpilМ y оyмi З85827з10,00гpивень згiднo з ДoДaTкoll{ 7Дo цьoгo pitшення.

6' УстaнoвиTи' щo y ЗaгaЛЬнoмy фoндi мiсцевoгo бтoджетy нa2О2Зpiк:
1) .цo .цoxoДiв зaгaJIЬI{oГo фo"дy мiсцевиx бroджетiв I{aJIе)кaTЬ Дoxo.ци, визнaченi

сTaTTяMи 64 БroркеTl{oГo кoДексy УкpaiЪи, тa тpaнсфеpTи' Bизнaченi стaттями 97, ст. 101, ст.
10З-2 БюджетноГo КoДекcy УкpaТни (кpiм сyбвенцiй, Bизнaчениx сTaTTеIo 69-I тa Чa.сTиI{oЮ
Пеpшoю стaттi 71 БrоджеTlloгo кoДексy УкpaТни), a Taкo}к тaкi нaдxoДяtення вiдпoвiднo дo
Зaкoнy УкpaiЪи кПpo.{еpжaвний бroджет УкpaiЪи 202З piк>:

2) ,{жеpелaми фopмyBal{ня y.raстинi фiнaнсyвal{нЯ e нaДхoДяtеннЯ' BиЗнaченi чaстинoro
пеpшoю стaттi 15 тa стaттeю 72 БюДrкетнoГо кo.цексy Укpaiни.

7. УстaнoвиTи, щo Д}кеpеЛaМи фopмyвaння спецiaльнoгo фондy мiсцевoгo бюдх<етy нa
2О2З piк:

1) y uaстинi дoxoдiв e нaДxoДiкення, визнaчeнi сTaTTяМи 69-1 тa 71 БroджетнoГo кoДексy
Укpaiни, a Taкo}к тaкi нaДxoД}кення вiдпoвiднo до Зaкoнy УкpaТни <<Пpo ,{еp>кaвний бюДжет
Укpaiни 2О2З piк>:

2) У яacтинi фiнaноyBaннЯ r нa.цхoД}кення' визнaченi ПyIIкTaMи 10 чaстини 1 стaттi 71
БroДя<етноГo кoДекcy Укpaiни, a Taкo}к зaЛиtrlки кorптiв Дx{еprЛoМ фopмyвaння якoгo бyли
нaДХoД)кення Дo спецiaльнoгo фoндy мiськoгo бюджетy, визнaченi ПyнкToМ 6.|' ЦЬoГo
piшrення, кpiм влaсних нaДхo.цяtенЬ бro.цжетниХ yсTaI{oB i зaклaдiв, щo yTpиМ},IoTЬсЯ Зa
paхyнoк мiськогo бroджетy.

8. УстaнoBИTИ, Щo y 2О2З poui кoIIITи, oтpимaнi дo спецiaлЬнoГo фoндy бroлжетy
БapськoТ мiськoi теpитopia.шьнoi гpoмaДи згi.цнo з стaтей 69-1 тa 71 БroджеTнoГo кoДексy
Укpaiни, спpяМoByIoTЬся нa pеaлiзaцiтo зaходiв, BиЗнaЧениx сTaTTеIo 70 тa чaсTинo}o.цpyГolo
стaттi 71 Бroд>кетнoгo кoДексy УкpaiЪи' a кoIIITи' отpимaнi Дo спеЦia.шЬнoгo фoндy як opeнДнa
ПЛaTa бroДжетних yсTaнoB Зa opeн.цy мaЙнa ЗapaхoвyrTЬcЯ у poзмipi 100 % Дo спецiaлЬнoГo

фoндy мiсцевoгo бтoдlкетy Бapськoi мiськoi теpитopiaльнoi гpoмaди (бaлaноoyтpимyвauy) тa
cПpяМоByIoTЬсЯ нa Bи.цaTки пoв,язaнi з yTpиМaHI{ЯМ .цaнoгo мaйнa.

9. Bизнaчити нa 2О2З piк вiдпoвiДнo Дo стaттi 55 Бrо.цжетнoГo кoДексy УкpaТни
зaХиЩениМи Bи.цaTкaМи мiсцевoгo бтoдlкетy BИДu|Ку1 ЗaгaлЬнoГo фoндy нa:

- oПЛaTy пpaцi пpaцiвникiв бтoджетниx yсТaIIoB;
- нapaХyBaнI{я нa зapoбiтнy пЛaTy;
- пpидбaння MеДикaМентiв тa пеpев'язyBirЛЬниx мaтеpiaлiв;
- зaбезпеченнЯ пpoДyкTaМи Хapчyвal{ня;
- oПЛaTy кoМyнаЛЬниx пocЛyГ Ta енеpГoнoсiТв;
- oбслyгoвyBal{ня мiсцевoгo бopгy;
- сoцiaльне зaбезпечення;
- пoтoчнi тpaнсфеpти мiсцевим бroджетaм;
10. fioзвoлити фiнaнcoBoп{y УчPaвлiннro мiськoi pa.ци B Mе)кaх ПoToчI{oГo бю.фкетнoгo

пеpioдy з.цiйснтoвaти нa кoнкypсниХ зaca.цax poзмiщенI{я TиМЧaсOBo вiльних кorштiв бrолжетy
ГpoМa.ци нa ,цеПoзиTax з ПoДaЛЬшиМ IIoBерненняМ Taкиx кoштiв .цo кiнця пoToЧIloГo
бro.цжетнoгo пepioдy, вiДповiДнo.цo стaттi 16 БтоджетнoГo кo.цексy УкpaiЪи.

Bi.цсoтки Зa кopисTyBaння TиМчacoBo вiльними кoIIITaМи мiськoгo бrоджетy,
poзмiщениМи нa.цепозиTIIиx paxyнкax y бaнкiвських yсTal{oBax, спpяMoByBaTи I{a ПpoBеДення
виДaткiв бroджетy БapськoТ мiськoi теpитopiaльнoi гpoмaди.



11. floзвoлити фiнaнсoBoМy yпpaвлiннтo мiськoi paДи oTpиМyBaTи Пoзики нa ПoкpиTTя
TиN{ЧaсoBиХ кaсoвих poзpивiв бroджетy мiськoi теpитоpiaльнoТ ГpoМaДи' ПoBoяЗaниХ iз
зaбезпеченIIяM зaхищених ви.цaткiв зaгaЛЬнoгo фoндy' B Ме)кaХ ПoToчI{oГo бroджетного
пеpioдy зa paxylroк кoпrтiв rДинoгo кaзнaчейськoгo paxyнкy нa дoгoвipних yмoвaх без
нapaхyBalrня вiДсoткiв зa коpисTyBaI{ня циМи кoIIITaМи з oбoв,язкoвим Тх I]oBеpI{енняМ .цo
кiнця IIoToчI{oгo бroдlкетнoгo пеpiодy ПopЯ.цкy, BиЗнaченoмy Кaбiнетoм Miнiстpiв УкpaiЪи,
вi.цпoвi.цнo дo стaтей 43,7З БтоДжетноГo кoДекcy Укpaiни.

12. ГoлoвниМ poз[opя.цникaМ Ta poзПopя.цHикaМ кoштiв мiсцевoгo бroд>кетy БapськoТ
мiськoi теpитopia.lrьнoi гpoмaди зaбезпечиTи Bикoнaння нopМ Бro.цжетнoГo коДексy Укpaiни
сTocoBHo:

1) зaтвеpл}кення пaспopтiв бro.цrкетниx пpoгpaм l]poTяГoМ 45 днiв З ДНЯ нaбpaння
чинrroстi цим pirпенням;

2) здiйснення yIIpaBлiння бrодrкетниМи кoIIITaМи y Ме}кax BcTaIIoBЛеHиx iм бro.цжетних
ПoBIIoBalкrнЬ Ta oцiнки ефективнoстi бrо.ryкетних ПpoГpaМ' зaбезпеvyroни ефективне,
pезyЛЬTaTиBне i цiльoве BикopисTaI{ня бюДжетниx кotптiв, opгaнiзaшiIо Ta коopДинaшiю
poбoти poЗпopя.цникiв бтoДжеTниx кorштiв ни)кЧoгo piвня Ta o.цrpЖyвaчiв бroДжетних кorптiв y
бro.цжетнoмy пpoцесi;

3) здiйснення кoI{TpoЛтo зa сBorЧaсниМ пoBеpнrнняМ y ПoBнoМу обсязi дo бrоджетy
кotштiв, нa.цal{их зa oпеpaцiЯМи З кpе.циTyBaння бro.цжеTy' a Taкoя{ кpедитiв (пoзик)' oTpиМaниХ
Бapоькоrо мiськorо теpитоpiaлЬнoЮ ГpoМaДoю, тa кoпtтiв, нa.цaниx пiд мiсцевi гapaнтiТ;

4) зaбезпечення дoсryпнoстi iнфopмaцiТ пpo бro.цжет вi.цпoвi.цнo Дo стaттi 28
Бю.цжетнoгo кoДrкcy Укpaiни, a сaмe:

- poзмiщення бroДтсетниx зaпитiв нa oфiцiйнoмy сaйтi мiськoi paди непiзнitпе нiж .lеpез

тpи poбo.ri днi пiсля схBaJIеIIня BикoнaBЧим кoмiтетoм мiськoi pa.ци Пpoeктy pirпення мiськoi
paди <Пpо бro.цх<ет Бapськoi мiськoi.теpитopiaльнoi гpoмaли нa202З ptк>>;

- зДiйснення пyблiuнoгo ПpедсTaBЛеI{ня Ta пyблiкaцii iнфopмaцii пpо бrоДжет зa
бюДжетниMи I]poГpaМaМИ Тa Пoкi}зникaМи, бroджетнi пpизнauеннЯ щoДo якиХ Bизнaченi Цим
pirшенням, вi.цпoвiДнo .цo BиNdoГ Тa зa фopмorо, BсTaнoBЛrними MiнiсTеpсTBoМ фiнaнсiв
УкpaТни, дo 15 беpезня 2О24 poку;

. oпpиЛю.цнення пaспоpтiв бrоДжетниx ПpoГpaМ y Tpи.ценний стpoк з Дня зaTвеpД}кення
Taкиx дoк1ълентiв;

5) взяття бro.цжетниx зoбoв,язal{Ь' дoBГoсTpoкoBих зoбoв'язaнЬ зa енеpГoсеpвiсoм тa
зДiйснення BиTpaT бюджетy;

6) зaбезпечення y ПoBl{oМy oбсязi ПpoBе.ценнЯ poзpaхyнкiв зa еЛекTpичнy Ta TеПЛoBy
енеpгiro, Bo.цo[oсTaчal{нЯ, вoДoвiДвеДення' пpиpoдний Гl, iнrпi енеpгoнoсii, кoмyнaльнi
пoсЛyГи Ta IIoсЛyГи зB'язкy' якi спoжиBaIоTЬся бro.цжетниМи yсTaI{oBaNЛ4, Ta yклa.цaHIIЯ

дoговopiв Зa кo}книМ Bи.цoМ вi.цпoвiДних ПoсЛyГ У Mежax бro.цжетних aсиГ}IyBaI{Ь,
зaTBеp.ц}кениx y кoштopисi.

7) зaбезпечення B ПеpшoЧеpГoBoМy Пopя.цкy пoтpеби B кoIПTaх нa oПЛaTy пpaцi
пpaцiвникiв бroдхсетних yсTal{oв вiДпoвiДнo Дo BсTaIIoвЛrниx зaкoнoдaBсTBoМ УкpaТни yмoв

oПлaTи пpaцi Ta poзмipy мiнiмaльнoТ зapобiтнoi ПЛaTИ .Гa ПpoBеДrнHя poзpaхyнкiв зa
еЛекTpичI{y Ta TеПлoBy еltеpгiro' Bo.цoПoсTaчaн}Iя' вoДoвiДвеДення, пpиpoдний Гffi, iнrпi

енеpгoнoсiТ, кoМyнaЛЬнi пoслyги Ta IIoсЛyги ЗB'яЗкy, якi сПoжиBaIoTЬсЯ бrоджетними
yсTaIIoBaN{и;

8) зaбезпечrння не}DиЛЬнoГo BикoнaнIIя BиMoг Бroдя<eтнoГo кo.цексy Укpaiни щoДo
yTpиМaI{ня чисеЛЬнocтi пpaцiвникiв тa зДiйснeння фaктинних видaткiв нa зapoбiтI{y ПЛaTy



(вклroнaroнИ BИДaTКИ нa пpемii тa iншi Bи.ци ЗaoхoЧенЬ чи B}II{aгopo.ц, мaтеpiaльнy лoпoмoгy)
Лише B Mежaх фoндy зapoбiтноТ ПЛaTи'зaTBеp.ц}кенoГo для бroД>кеТниХ yсTaнoв y кoIIITopИcaX;

13. ЗaбopoнитилpиilНЯТTЯ pirпень пpo збiльrпення ЧисеЛьнoстi пpaцiвникiв бroДжетниx
yсTaIIoB' yсTaIIoBиTи' щo rtpи ствopеннi HoвиX пiдpoздiлiв бroджетниx yсTaI{oB чи
BсTaнoBЛеI{нi нoвoгo oблaДнaннЯ, ЯКe пoтpебyе .цo.цaTкoBoi чисельнoстi пpaцiвникiв, pitшення
Пpo BIIесення змiн.цo tIITaTнoГo poзПиcy пpиймaсться pirпенням сесii мicькoi Рaдуl.

14. З ypaxyвal{няМ нopМ пyI{кTy 7 cтaттl23 БюджетнoГo кoДексy УкpaТни, стaтей 26,28,
60-70 Зaкoнy Укpaiнlr <Пpо мiсЦеве оaМoBpяДyBaнI{я в УкpaТнi)' з MеToIo oПrpaTиBнoГo
виpirпення фiнaнсoвиx ПиTaнЬ пoтoчнoi Дiяльнoотi мiськoi paДИ, зaклaДiв .цorпкiльнoТ oсвiти,
зaклa.цiв зaгaльноi сеpедrrьoi oсвiти, iнrшиx зaклa.цiв Ta yсTaнoв' виpilшення невiДкЛaДних
ситyaцiй Toщo' Ъ|aДaTИ IIpaBo фiнaнсoвoмy yПpaBЛiннro зa odгpyнтoвaниМ Пo.цaнняМ ГoЛoBlioГo
poзПopЯДникa бroдхсетних коtптiв з.цiйснroвaти пеpеpoзпoдiл бroдrкетниx aсиГнyBaнЬ'
зaTBеp.ц)кениx y poзписi бrоджетy Ta кoIIITopисi, в poзpiзi екoнoмiчнoТ клaсифiкaцiТ видaткiв
бтоджету, a Taкoж в poзpiзi клaсифiкaцii кpедитyBaIIня бroджетy - щoДo нaДaннЯ кpедитiв з
бioджетy.

15. З ypaxyBallняМ нopМ пyI{кTy 8 стaттi 23 БтoджеTIIoгo кo.цексy УкpaТни, отaтей 26,28,
60-70 Зaкoнy УкpaТни кПpo шtiсЦевe сaМoBpя.цyBaння в УкpaТнi>) B Mежaх ЗaгaЛЬнoГo oбсягy
бюдlкетних ПpизнaчеHЬ ГoлoBнoГo poзПopя.цникa бro.ц>кетних кoштiв ПеpеpoзПoДiл виДaткiв
бroджетy i нaДaння кpедитiв з бroджетy зa бroДжетниМи пpoГpaМaМи' BкЛIоЧaюuи pезеpвний

фoнд бroджетy, .цоДaткoвi дoтaцii тa сyбвенцii (нaстинa пIocTa стaттi 108 цьoгo Кoдексy), a
Taкo)к збiльtпення виДaткiв poЗBиTкy зa paхyнoк ЗМеншення iнrшиx виДaткiв (oкpемo зa
зaгaЛЬниМ тa спеЦia.шьним фoндaми бro.цжетy) здiйснIоIoTЬся зa piшенняМ BикoI{aBчoГo oрГal{y
paДИ, зa ПoГo.ц}кенняМ з пoстiйнoro кoмiсiсro З пиTaIIЬ бroджетy, фiнaнсiв, сoЦiaльнo-
екoнoмiчнoгo poзRиTкy Ta iнвестицiй, здiйснroвaти y мiя<сесiйниЙ пеpioл зaрaхyBaIIня'
poзпoдiл i пеpеpoзпоДiл кoштiв мiсцeвoго бюд>кетy.

l6. Pirшеннянaби'paе чиннoстi з 01.01 ,202з'
17. !одaтки | _7 Дo цЬoГo pirпення с йoгo невiд,смнoЮ чaсTиIIoю.
l8'Biдпoвi.цнo .цo ЧaсTиI{и нетвеpтoТ cтaттi 28 БтoджеTIIoгo кo.цексy УкpaiЪи Бapськiй

мiськiй paдi опyблiкyвaти дaне pitпення нa oфiцiйнoмy сaйтi мiськoТ paДИB ДесятиДенний
cTpoк З ДнЯ йoгo пpийняTTя.

19. Кoнтpoль зa BикoнaI{няМ цЬoГo pirпення пoклacTи нa пoстiйнy кoмiсiтo З IIиTaнь
бtодя<етy, фiнaнсiв, сoцia'тьнo.екoнoмiчнoГo poзBиTкy тa iнвестицiй.

Miський гoЛo BoлoДимиp CABoЛtoк
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