
 
УКРАЇНА 

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 26 січня 2015 року 

Про селищний бюджет на 2015 рік. 

 

 Відповідно до Податкового та Бюджетного кодексу України, ЗУ « Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформування 

міжбюджетних відносин» № 79 від 28.12.2014р. , керуючись п.23 ч.1 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

ВОРОНІЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити суму доходів селищного бюджету на 2015 рік в розмірі 

3325700.00грн., у т.ч. в тому числі надходження власних та закріплених 

доходів в сумі 1113200.00грн.,  інша субвенція в сумі   1986200,00грн. обсяг 

доходів загального фонду бюджету Воронізької селищної ради        визначено 

в сумі 3099400,00грн.,  

 обсяг доходів спеціального фонду бюджету в сумі   226300,00 грн., в т.ч. до 

бюджету розвитку  92800,00грн.( додаток №1) 

 

2.Затвердити суму видатків Воронізької селищної ради у розмірі 

3325700,00грн . в т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 

3099400,00грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 226300,00 грн. за 

тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів ( 

додаток №2) та головним розпорядником коштів( додаток №3) 

 

3.Затвердити в селищному бюджеті резервний фонд в сумі 1000,00 грн. 

 

4.Установити розмір оборотної касової готівки селищного бюджету в сумі 

600,00грн. 

 

5.  Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2015рік. 

 



-  іншої субвенції  в сумі 1986200,00грн. для фінансування видатків 

дошкільної освіти.( додаток 4,5) 

 

    

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 

селищного бюджету на 2015рік за їх економічною структурою, відповідно до 

ст.55 ч.2  Бюджетного Кодексу України 

 - Оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2110) 

-  Нарахування на заробітну плату ( код 2120) 

-   Придбання медикаментів та перев.,язу вальних матеріалів( код 2220) 

-  Забезпечення продуктами харчування ( код 2230) 

-  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) 

-  Поточні трансферти населенню ( код 2730) 

Установити, що фінансування витрат по захищених статях селищного 

бюджету проводиться в першочерговому порядку. 

 

7.Затвердити перелік об’єктів,фінансування яких буде здійснюватись за 

рахунок бюджету розвитку  ( додаток №6) 

 

8.Затвердити в складі видатків селищного бюджету коштів на реалізацію 

державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  

348600,00грн.(додаток № 7 ) 

 

9. Установити  що власні надходження ст. 51 БКУ пов’язаних з наданням 

послуг, бюджетним установам( дошкільним закладам освіти) згідно з їх 

основної  діяльності зараховуються до спеціального фонду селищного 

бюджету для покриття витрат на харчування. 

 

 

10. Установити, що розпорядник коштів селищного бюджету має право брати 

зобов’язання на здійснення видатків або платежів тільки в межах відповідних 

бюджетних асигнувань, затверджених ним на 2015 рік. 

 

11. Дозволити Воронізькій селищній раді згідно ст.. 43,73  БКУ з метою 

покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із 

забеспеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці  

працівників селищної ради та нарахувань на заробітну плату, придбання  

продуктів харчування, медикаментів, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду, отримувати 

безвідсоткові позики в   Шосткинському  управлінні Державної казначейської 

служби України Сумської області. 

 

12.Надати право депутатам Воронізької селищної ради на засіданні сесій при 

необхідності вносити зміни та уточнення до селищного бюджету на 2015 рік 

в межах загального обсягу видатків. 



 

13.Селищному голові утримувати чисельність працівників та здійснювати 

фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та  інші 

види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду 

заробітної плати,затверженного для бюджетних установ у кошторисах. 

 

14.Установити, що розпорядник коштів при виконанні бюджету забеспечить 

у повному обсязі проведення розрахунків за електроенергію, природній газ та 

послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами,не допускаючи 

будь-якої просроченої заборгованності з оплати вищезазначених товарів та 

послуг. Розпоряднику  коштів забеспечити укладення угод по кожному виду 

енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання у натуральних 

одиницях відповідно до встановлених асигнувань. 

 

15. Додатки до рішення 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною 

частиною. 

 

16.Установити, що кошти від відчуження майна, яке знаходиться в селищній 

комунальній власності в 2015році стовідсотково зараховуються до бюджету 

розвитку спеціального фонду селищного бюджету. 

 

17.Рішення селищної ради від 30 січня  2014 року « Про селищний бюджет на 

2014рік» вважати таким,що втратило чинність. 

 

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 

питань бюджету,планування фінансів,банківської діяльності,ринкових 

реформ, будівництва,житлово-комунального господарства,управління 

комунальною власністю. 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний  голова                       В.Ю.Ястребов 

 

 
 

 



  

 

Додаток №1  

до рішення Воронізької селищної ради  ради   

від  26 січня 2015 року. 

Дані про доходну частину буджету Воронізької селишної ради на  2015 рік 

    

№ 

п/ч 
Код Найменування 

Затверджено на  

2015 рік 

    Загальний фонд   

1 11020200 Прибуток  підприємств комунальної власності 10,00 

2 13010200 
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування) 
20000,00 

3 13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення 120,00 

4 14040000 Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів (роздрібна торгівля ) 200,00 

5 18010300 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  фізичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 
200,00 

6 18010400 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 
150,00 

7 18010500 Земельний податок з юридичних осіб 38000,00 

8 18010600 Орендна плата з юридичних осіб 640700,00 

9 18010700 Земельний податок з фізичних осіб 25000,00 

10 18010900 Орендна плата  з фізичних осіб 100000,00 

11 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1000,00 

12 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 250000,00 

13 18050500 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка  частка 

сільськогосподарського товаровиробництваза попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків  
9000,00 

14 19010100 Екологічний податок 100,00 

15 22080400 Плата за оренду майнових комплексів та другого майна 2,00 

16 21081100 Адміністративні штрафи 500,00 



17 22090100 
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 

тому числі за оформлення документів на спадщину і дарівання 
24700,00 

18 22090400 
Державне мито пов'язане з видачею та оформленнням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громодян України 
1500,00 

19 24060300 Інші надходження 2000,00 

20 31010200 
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а 

також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 
18,00 

    Власні надходження 1113200,00 

21 41010000 Інша субвенція з районного бюджету для утримання дошкільної освіти 1986200,00 

    Всього по загальному  фонду 3099400,00 

    Спеціальний фонд   

1 24062100 
Грошові стягнення при порушенні законодавства про охорону навколищного 

природного середовища 
2500,00 

2 25010100 
Плата за послуги, щонадаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльностю 
130000,00 

3 31030000 Надходження від відчуження майна 60000,00 

4 33010100 Надходження від продажу землі 32800,00 

5 50110000 Цільовий фонд 1000,00 

    Всього по спеціальному фонду 226300,00 

    ВСЬОГО 3325700,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток № 2   до рішення Воронізької селищної ради  ради  від  26 січня 2015 року. 

Видатки бюджету Воронізької селищної ради на 2015 рік 

(загальний фонд) 

№ 

п/ч 
Установа Код Видатки Сума в грн. 

1 

Органи місцевого 

самоуправління 

(10116) 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату в т.ч.:         749 800,00  

    2111 Заробітна плата         550 000,00  

    2120 Нарахування на з/п         199 800,00  

    2200 Використання товарів і послуг в т.ч.:           65 400,00  

    2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           20 000,00  

    2240 Оплата послуг (крім комунальних)           15 000,00  

    2250 Видатки на відрядження             2 600,00  

    2270 Оплата комунальних послуг та енергонисіїв в т.ч.:           27 800,00  

    2273 електроенергія            11 300,00  

    2272 Оплата інших комуналіних послуг                500,00  

    2275 Оплата іншіх енергоносіїв           16 000,00  

    2800 Інші видатки (пені, штрафи, членські внески)                200,00  

      ВСЬОГО         815 400,00  

2 
Дошкільні заклади 

освіти (70101) 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату в т.ч.:      1 704 000,00  

    2111 Заробітна плата      1 250 000,00  



    2120 Нарахування на з/п         454 000,00  

    2200 Використання товарів і послуг в т.ч.:         282 100,00  

    2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар             8 000,00  

    2220 Медикаменти та перев'язувальний матеріали             1 000,00  

    2230 Продукти харчування         114 500,00  

    2240 Оплата послуг (крім комунальних)           27 600,00  

    2250 Видатки на відрядження             4 300,00  

    2270 Оплата комунальних послуг та енергонисіїв в т.ч.:         126 700,00  

    2272 водопостачання та водовідведення              1 500,00  

    2273 електроенергія            48 000,00  

    2274 природний газ           55 000,00  

    2275 Оплата іншіх енергоносіїв           22 200,00  

    2800 Інші видатки (пені, штрафи)                100,00  

      ВСЬОГО      1 986 200,00  

3 Благоустрій (100203) 2200 Використання товарів і послуг в т.ч.: 
        137 000,00  

    2240 Оплата послуг (крім комунальних) 
        108 700,00  

    2270 Оплата комунальних послуг та енергонисіїв в т.ч.: 
          28 300,00  

    2273 електроенергія  
          28 300,00  

      ВСЬОГО         137 000,00  

4 

Інші освітні програми 

(пільговий проїздучнів 

до школи і до дому) 

(70807) 

2200 Використання товарів і послуг в т.ч.:           72 500,00  



    2240 Оплата послуг (крім комунальних) 
          72 500,00  

      ВСЬОГО           72 500,00  

5 

Інші видатки на 

соціальний захіст 

населення (90412) 

2700 Соціальне забезпечення 

          50 000,00  

    2730 Інші виплати населенню 
          50 000,00  

      ВСЬОГО           50 000,00  

6 

"Спорт для всіх" та 

заходи з фізичної 

культури (130106) 

2200 Використання товарів і послуг в т.ч.: 

            2 000,00  

    2250 Видатки на відрядження 
            2 000,00  

      ВСЬОГО             2 000,00  

7 
Резервний фонд 

(250102) 
2900 Нерозподілені видатки 

            1 000,00  

      ВСЬОГО             1 000,00  

8 

Інші видатки 

(трудовий архів) 

(250404) 

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату в т.ч.: 

          34 100,00  

    2111 Заробітна плата 
          25 000,00  

    2120 Нарахування на з/п 
            9 100,00  

    2800 Інші видатки (членські внескі) 
            1 200,00  

      ВСЬОГО           35 300,00  

Всього на рік      3 099 400,00  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

(спеціальний фонд) 

№ 

п/ч 
Установа Код Видатки Сума в грн. 

1 

Органи місцевого 

самоуправління 

(10116) 

3000 Капітальні видатки           15 000,00  

  3110 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 
          15 000,00  

    ВСЬОГО           15 000,00  

  

Дошкільні заклади 

освіти (70101) 
2200 Використання товарів і послуг в т.ч.:         130 000,00  

  2230 Продукти харчування         130 000,00  

    ВСЬОГО         130 000,00  

4 
Капітальні вкладення 

(150101) 
3000 Капітальні видатки 

          51 800,00  

    3122 Капітальне будівницьтво інших об'єктів 
          10 000,00  

    3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 
          41 800,00  

      ВСЬОГО           51 800,00  

5 

Видатки на 

проведення робіт 

пов'язаних з 

будівницьтвом, 

ремонтом та 

утриманням доріг 

комунальної власності  

(170703) 

3000 Капітальні видатки           26 000,00  

    3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 
          26 000,00  

      ВСЬОГО           26 000,00  



6 

Охорона та 

раціональне 

використання продних 

ресурсів (240601) 

3000 Капітальні видатки 

            2 500,00  

    3110 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 
            2 500,00  

      ВСЬОГО             2 500,00  

7 
Цільові фонди 

(240900) 
2200 Використання товарів і послуг в т.ч.: 

            1 000,00  

    2240 Оплата послуг (крім комунальних) 
            1 000,00  

      ВСЬОГО             1 000,00  

Всього на рік         226 300,00  

   

Всьго видатків на 2015 рік      3 325 700,00  
 

 

 

 

 

 


