УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ІV сесія V скликання
РІШЕННЯ
від 29 грудня 2006 року №185

м. Ужгород

Про бюджет міста
на 2007 рік та Програму
економічного і соціального
розвитку міста на 2007 рік в
частині видатків на бюджетну
і комунальну сферу
У відповідності до ст.77 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23
ст.26 ч.34 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”
міська рада ВИРІШИЛА :
1. Визначити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2007 рік у
сумі 160 724 874 грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету міста визначити у сумі
145 584 000 грн., спеціального фонду бюджету –15 140 874 грн., у тому числі
бюджет розвитку 5 842 700 грн. (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста на 2007 рік у
сумі 160 724 874 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету
у сумі 145 584 000 грн. та видатків спеціального фонду бюджету -15 140 874
грн., (з них бюджет розвитку – 5 842 700 грн.) за функціональною (додаток 2)
та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.
3. Визначити розмір оборотної касової готівки міського бюджету в
сумі 200 000 грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2007 рік
(додаток 4):
4.1. Кошти, що передаються до Державного бюджету, у сумі
4 512 200 грн.;
4.2. Субвенція у сумі 36 514 900 грн., з них за видами :
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4.2.1.Cубвенція
на
виплату
допомоги
сім'ям
з
дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям у сумі 18 441 900 грн.;
4.2.2. Cубвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких
нечистот у сумі 14 264 800 грн.
4.2.3. Субвенція на надання пільг з послуг зв’язку та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на
побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд
окремих категорій громадян у сумі 2 053 100 грн.
4.2.4. Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у
сумі 20 600 грн.
4.2.5.
Cубвенція
на
будівництво
та
придбання
житла
військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, в тому
числі звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою
років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному
обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під
час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в
Афганістані та воєнних конфліктів у сумі 342 700 грн.
4.2.6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення виплат, визначених Законом України „ Про реструктуризацію
заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту”
педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” у сумі
1 391 800 грн.
Надати право фінансовому управлінню протягом 2007 року вносити
зміни до розпису загального та спеціального фонду бюджету міста по
субвенціях з Державного бюджету України у відповідності до проведених
головним фінансовим управлінням Закарпатської обласної державної
адміністрації змін обсягу субвенції із затвердженням на черговій сесії міської
ради.
5. Установити обсяг коштів, які передаються з загального до
спеціального фонду бюджету, у сумі 342 700 грн.
6. Затвердити напрямки спрямування спеціального фонду бюджету
міста на фінансування робіт, пов`язаних із реконструкцією, ремонтом та
утриманням доріг у 2007 році (додаток 5).
7. Затвердити напрями спрямування коштів спеціального фонду
бюджету розвитку на фінансування робіт по будівництву, реконструкції та
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реставрації, капітальному ремонту об`єктів комунальної власності міста у 2007
році (додаток 6).
8. Затвердити перелік програм та інших видатків, фінансування яких
враховано у обсязі бюджету міста на 2007 рік за рахунок доходів, що
враховуються при визначенні трансфертів та доходів, що не враховуються при
визначенні трансфертів, нерозподілених коштів на інші видатки (додаток 7).
9. Установити розмір резервного фонду бюджету міста на 2007 рік у
сумі 864 700 грн.
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
бюджету міста на 2007 рік за їх економічною структурою :
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату ( код 1120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
11.Управлінню економіки відповідно до Закону України
„Про
Державний бюджет України на 2007 рік” установити ліміти споживання
енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з
обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів згідно з
даним рішенням.
12. Установити, що керівники бюджетних установ і організацій
утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на
заробітну плату лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого для
бюджетної установи у кошторисі доходів і видатків.
13. Установити, що в процесі виконання бюджету міста :
13.1. Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного
розпорядника іншому, крім призначень резервного фонду бюджету міста,
здійснюється відповідно до ч.5 ст.23 Бюджетного кодексу України;
13.2. Перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних
призначень головного розпорядника коштів, що призводить до зміни
затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах,
та за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу
бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та
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спеціальному фондах бюджету міста здійснюється міським фінансовим
управлінням за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
13.3. Забороняється розпорядникам коштів бюджету міста брати
бюджетні зобов`язання у 2007 році без відповідних бюджетних асигнувань.
13.4. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, розпорядник бюджетних коштів передбачає
спрямування таких сум, у першу чергу на погашення заборгованості з оплати
праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних
коштів спрямовує :
- 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень;
- 50 відсотків коштів на заходи, необхідні для виконання основних
функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за
відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів взятих бюджетних зобов`язань по загальному фонду бюджету для
проведення видатків по цих зобов`язаннях із спеціального фонду бюджету.
14. При невиконанні доходної частини бюджету дозволити
фінансовому управлінню обмежувати бюджетні асигнування головним
розпорядникам коштів пропорційно недовиконанню доходної частини
бюджету, за винятком бюджетних асигнувань по захищених статтях видатків.
15. Установити, що повернення коштів, наданих для кредитування
громадянам на будівництво і придбання житла, та повернення відсотків за
користування кредитом спрямовуються на подальше надання кредитів.
16. Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України
на 2007 рік” надати право виконкому Ужгородської міської ради отримувати
позики із єдиного казначейського рахунку на покриття обсягів тимчасових
касових розривів, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду
міського бюджету у 2007 році.
17. Планування та фінансування видатків , передбачених в бюджеті
міста на 2007 рік по спеціальному фонду бюджету розвитку проводити у
відповідності до „Програми економічного і соціального розвитку міста на 2007
рік на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів
комунального господарства, житла, інших об’єктів соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної власності міста.
18. Установити, що при поданні пропозицій постійних депутатських
комісій міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету міської
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ради, звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань,
вирішення яких в поточному бюджетному періоді призведе до збільшення
видатків бюджету міста ( виділення додаткових асигнувань), збільшення
доходної частини бюджету, а також надання пільг щодо оподаткування ,
суб’єкт ініціативи зобов’язаний подати пропозиції і розрахунки про джерела
додаткових доходів для покриття збільшення видатків або за рахунок
скорочення окремих обсягів призначень видаткової частини бюджету.
19.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста
на 2007 рік. ( додатки 2-9) в частині видатків на бюджетну і комунальну сферу.
20. Додатки 1-7 та додатки 2-9 до цього рішення є його невід`ємною
частиною.

Міський голова

С.М.Ратушняк

