
 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Чотирнадцятої  сесії                                                               7 –го скликання 

від  15 грудня 2016року №505 

Про схвалення 
міського бюджету на 2017 

 

На підставі статті 143 Конституції України, статей 76,77 Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України, статей 26,61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», листа Міністерства фінансів України від 08.11.2016 № 31-05110-

14-21/31634 «Щодо схвалення Урядом проекту державного бюджету на 2017 рік, 

підготовленого до другого читання» зважаючи  на частину 1 ст. 79 Бюджетного кодексу 

України та враховуючи нагальну потребу у виконанні завдань, які покладатимуться на 

місцеве самоврядування нормативними документами  на протязі 2-х місяців  2017 року, що 

передуватимуть фактичному об’єднанню до  територіальної громади (оплата праці, 

забезпечення  продуктами харчування, можливість формування річного плану закупівель, 

безперебійний вихід автотранспортних засобів, опалення приміщень, тощо)  14-та сесія    

Баранівської  міської ради 7-го скликання 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  на 2017 рік: 

- доходи міського бюджету у сумі 18770709 гривень, в тому числі доходи загального 

фонду міського бюджету 16987709 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 

1783000 гривні, у тому числі бюджету розвитку 525000 гривень згідно з додатком №1 до 

цього рішення; 

- видатки міського бюджету у сумі 18470709 гривень, в тому числі видатки загального 

фонду міського бюджету 15431709 гривень та видатки спеціального фонду міського 

бюджету 3039000 гривень, згідно з додатком №2,3 до цього рішення; 

- профіцит міського бюджету у сумі 300000 гривень, в тому числі спеціального фонду 

міського бюджету 300000 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО) згідно з додатком № 4 до цього рішення; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського 

бюджету на 2017 рік у розрізі КТКВК , у тому числі по загальному фонду 15431709 гривень 

та спеціальному фонду 3039000 гривень згідно з додатком №2,3 до цього рішення. 

3. Затвердити   на 2017 рік міжбюджетний трансферт з районного бюджету у вигляді 

субвенції на утримання ДНЗ «Сонечко», Міського будинку культури та бібліотеки в сумі 

6940709 гривень згідно з додатком №1 до цього рішення. 



4. Визначити на 2017 рік перелік захищених видатків загального фонду міського 

бюджету на: 

-оплату праці працівників бюджетних установ; 

-нарахування на заробітну плату; 

-придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

-забезпечення продуктами харчування; 

-оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

-обслуговування місцевого боргу; 

-поточні трансферти населенню; 

-поточні трансферти місцевим бюджетам. 

Видатки на оплату праці визначити відповідно до задекларованої урядом  мінімальної 

заробітної плати з 01  січня 2017 року в розмірі 3200 гривень на місяць та посадового окладу  

працівника першого тарифного розряду ЄТС - 1600 гривень на місяць. Відповідно до статті  

95 Кодексу законів про працю (редагованої законопроектом № 5130) мінімальна заробітна 

плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником 

місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в 

місячному та погодинному розмірі. 

Прийняттям законопроекту № 5130 вилучено норму Кодексу, що визначала 

мінімальну заробітну плату  державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій 

території України як  законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 

некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану норму праці 

(обсяг робіт).Тепер до  мінімальної заробітної плати можуть  включатися доплати, надбавки, 

заохочувальні та компенсаційні виплати. Отже, посадовим особам і службовцям органів 

місцевого самоврядування, у яких посадові оклади, ранги та інші обов’язкові доплати за  

галузевими схемами сумарно менші за мінімальну заробітну плату, слід (на виконання ЗУ № 

5130 ) проводити доплату (компенсаційну надбавку) до мінімальної заробітної плати, 

попередньо узгодивши її із профспілковою організацією шляхом проведення консультацій.  

5.Відповідно до частини другої та четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України 

(далі БКУ) затвердити  індикативні  прогнозні показники бюджету  Баранівської міської ради 

в частині доходів та видатків (в т.ч. бюджету розвитку) на 2018-2019 роки (додатки 6,7). 

При  потребі  в заповненні  форм відповідно до пункту 6 Порядку здійснення місцевих 

запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року 

№ 110  використовувати дані додатків. 

6. Затвердити прогнозний обсяг боргу  на 01.01.2017 року в сумі   38507 євро ((577605 

гривень (при дотриманні умов списання різниць коливання курсу валюти)).Протягом 2017-

2018 років запланувати до  погашення 38507 євро,з яких 18754 євро буде списано відповідно 

до умов договору. Планову суму до оплати  у  2017 році встановити на рівні  25671 євро. При 

списанні 18754 євро заборгованість  погасити  повністю у 2018 році. Щорічно формувати 

акти звіряння розрахунків на перше число місяця, що слідує за місяцем погашення «тіла» 

кредиту. Станом на 01.01.2019  року між Північною Екологічною  Фінансовою Корпорацією  

(NEFCO) та Баранівської міською радою підписати Акт звіряння, що підтвердить відсутність 

заборгованості.  

Схвалити план заходів з приведення загального обсягу боргу у відповідність до  

положень Бюджетного кодексу України згідно з додатком 9. Кошти від профіциту бюджету 

по спеціальному фонду  в сумі 300000 гривень, згідно з  додатком 4, спрямувати  на 

погашення чергових платежів 2017 року по  кредиту Північнї Екологічнї  Фінансовї 

Корпорації (NEFCO).У разі використання коштів у сумах менших від 300000 гривень, 

повернути їх на відповідні рахунки.  

7.Забезпечити в  першу чергу: 



- потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 

установами; 

- затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 

бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань. 

8.Встановити  ліміт залишку  готівки в касі Баранівської міської ради (відділ 

благоустрою) в сумі 820 гривень  згідно з додатком 8. 

9. Надати право  міському голові (голові ОТГ) на період до утворення ОТГ та 

налаштування процесів у новоствореній громаді   здійснювати розподіл та перерозподіл 

видатків у розрізі їх економічної (КЕКВ) та тимчасової класифікації (КТКВК) у разі  

існування підтвердних документів для здійснення відповідних господарських операцій 

шляхом видачі розпоряджень. Внесені зміни пропонувати до розгляду  та затверджувати на 

чергових сесіях ради. 

10. Додатки №1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною. У додатку 10 

викласти максимум інформації щодо бюджетної та облікової політики,питань оплати праці, 

оцінити доходи місцевого бюджету, широко викласти основні аспекти  щодо видатків. 

11.У відповідності  до законодавчих та нормативних документів  стосовно набуття 

бюджетних повноважень  майбутньою громадою з 01 березня 2017 року провадити зміни до 

прийнятого бюджету. 

 12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету. 

 
 

Секретар ради                                                                                      Ю.М.Оханський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАРАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

Чотирнадцятої  сесії                                                               7 –го скликання 

від  15 грудня 2016року №506 

Про затвердження протоколу 
інвентаризаційної комісії  
Баранівської міської ради 
станом на 01.11.2016. 
 
 

Розглянувши протокол інвентаризаційної комісії Баранівської міської ради від 30 

листопада 2016року  інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, 

враховуючи думку депутатів, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити протокол інвентаризаційної комісії від 30 листопада 2016року та акт 

списання основних засобів від 12 грудня 2016р. 

 

 

Секретар ради                                                                                    Ю.М. Оханський 

 

 

 

 

 

 

 


