УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Сьомого скликання
Двадцять восьма сесія

РІШЕННЯ

22.02.2019

№25

Про внесення змін до рішення міської
ради від 21.12.2018 №28 «Про бюджет
міста на 2019 рік»
Відповідно до ст.72, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України (за поданням
офіційного висновку фінансового управління міської ради щодо обсягу
залишку бюджетних коштів), на підставі рішення Запорізької обласної ради від
31.01.2019 №4 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від
20.12.2018 №63 «Про обласний бюджет на 2019 рік», враховуючи лист
Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації від
21.01.2019 №01-14/194 «Про результати проведення перевірки рішення міської
ради «Про бюджет міста на 2019 рік», керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Енергодарська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6 рішення міської ради від
21.12.2018 №28 «Про бюджет міста на 2019 рік», виклавши їх у наступній
редакції:
«1.Визначити на 2019 рік:
- доходи місцевого бюджету у сумі 854 521 530 гривень, у тому числі
доходи загального фонду місцевого бюджету – 769 632 634 гривень та доходи
спеціального фонду місцевого бюджету – 84 888 896 гривень згідно з додатком
1 до цього рішення;
- видатки місцевого бюджету у сумі 1 082 136 461 гривень, у тому числі
видатки загального фонду місцевого бюджету – 764 539 550 гривень та видатки
спеціального фонду місцевого бюджету – 317 596 911 гривень;
- профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі
5 093 084 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі
232 708 015 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі
100 000 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду
місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
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- резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 3 000 000 гривень, що
становить 0,4 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету,
визначених цим пунктом.
«2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення».
«3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до
цього рішення».
Відповідно до пункту 8 та пункту 10 статті 23 Бюджетного кодексу
України дозволити виконавчому комітету Енергодарської міської ради у період
між сесіями міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та
видаткової частин міського бюджету в разі збільшення (зменшення) місту
обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного
бюджету, здійснювати їх розподіл та перерозподіл бюджетних призначень між
головними розпорядниками коштів міського бюджету на підставі рішення
виконавчого комітету за погодженням із постійною комісією міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва та
регуляторної політики із наступним внесенням змін до рішення про місцевий
бюджет.
«4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з
додатком 6 до цього рішення».
«5.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих
програм у сумі 467 770 537 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення».
«6.Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи,
визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені
статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок
бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного
кодексу».
2. Рішення після пункту 17 доповнити пунктом 18 такого змісту:
«18.Відповідно до пункту 4 статті 14 Бюджетного кодексу України
розподілити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду міського
бюджету станом на 01.01.2019 у сумі 77 079 058 гривень, по спеціальному
фонду бюджету – 150 535 873 гривень».
3.У зв’язку із вищезазначеним пункт 18 вважати пунктом 19 цього
рішення.
4.Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова

П. МУЗИКА

