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Звіт про виконання районного бюджету Доманівського району по видатках
на 1 січня 2016 року (за економічною структурою бюджетної класифікації) (грн.)

Код Найменування видатків за економічною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд
економічної
класифікації
видатків

Затвердже-
но на рік з
урахуван-
ням змін

Касові
видатки
(всього)

Бюджетні
асигнуван-
ня з ураху-
ванням змін

Касові
видатки
(всього)

2000 Поточні видатки 112625462 110153777 2377827 2352502
2110 Оплата праці 31791111 31256784 129661 127721
2111 Заробітна плата 31791111 31256784 129661 127721
2120 Нарахування на заробітну плату 11637121 11496867 50263 49107
2200 Використання товарів і послуг 17213872 15890116 2183811 2162163
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2222908 2185713 514394 510904
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 478500 478433 252373 252373
2230 Продукти харчування 2022030 2007973 1132450 1126884
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 891998 830724 80932 69788
2250 Видатки на відрядження 151845 150126 21100 19902
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6260074 5056561 125673 125673
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 164171 161197 3936 3936
2273 Оплата електроенергії 1799172 1402259 39958 39958
2274 Оплата природного газу 3053386 2273030 77203 77203
2275 Оплата інших енергоносіїв 1243345 1220075 4576 4576
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не

віднесені до заходів розвитку
5186517 5180586 56889 56639

2600 Поточні трансферти 8458427 8140607 0 0
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 43806 42306
2620 Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 8414621 8098301
2700 Соціальне забезпечення 43451566 43301009 923 923
2710 Виплата пенсій і допомог 19812 19782
2730 Інші виплати населенню 43431754 43281227 923 923
2800 Інші поточні видатки 73365 68394 13169 12588
3000 Капітальні видатки 536743 513616 2116967 2087871
3100 Придбання основного капіталу 0 0 2116967 2087871
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 705303 699789
3130 Капітальний ремонт 0 0 1411664 1388082
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 1411664 1388082
3200 Капітальні трансферти 536743 513616 0 0
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 536743 513616
9000  Нерозподілені видатки 80000
9102 Всього 113242205 110667393 4494794 4440373

  17 лютого 2016 року, о 9 годині, в залі засідань райдержадміністрації відбудеться публічне представлення інформації про
використання коштів районного бюджету Доманівського району за 2015 рік.

1 лютого голова райдержадміністрації В.М. Іванченко про-
вів розширену апаратну нараду, в якій взяли участь голова
районної ради, селищний голова, перший заступник голови
райдержадміністрації, керівник апарату райдержадмініст-
рації, керівники структурних підрозділів райдержадмініст-
рації, установ та організацій району.
Очільник району поінформував, що в січні завершилась дія
карантину на території виявлення та ліквідації вірусу аф-
риканської чуми свиней в Мостівській сільській раді. Зазна-
чив, що вже відомі причини виникнення цього захворювання
в районі. На сьогодні залишається головним питанням від-
шкодування збитків, заподіяних хворобою. Зупинився він і на
питанні ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. Від-
мітив оперативну роботу працівників філії «Доманівський
райавтодор» дочірнього підприємства «Миколапвський обл-
автодор» та філії Доманівського району північного округу
публічного акціонерного товариства енергопостачальної
компанії «Миколаївобленерго» під час ускладнення по-
годних умов в січні поточного року. Зауважив,що керівники
сільгосппідприємств району не залишились осторонь і на-
дали посильну допомогу (дизпаливо) для завершення робіт
по розчистці доріг населених пунктів району.
Голова райдержадміністрації звернув увагу керівників, що
звітували, на більш відповідальне ставлення до розгляду
звернень громадян. Висловив незадоволення, що досі зали-
шається невирішеним питання пільгового проїзду грома-
дян.
В.М. Іванченко зазначив, що в січні у центральній районній
лікарні відбулось засідання медичної ради. Відмітив, що зві-
ти головних лікарів були гідно представлені. Під час засіда-
ння ради піднімались та обговорювались найбільш проблем-
ні питання. За результатами прийняті відповідні рішення.
Заступник голови райдержадміністрації Н.І. Фалько дове-
ла до відома, що 3 лютого відзначається 90-річчя утворення
Доманівського району, 15 лютого відбудеться ряд заходів
до Дня воїнів-інтернаціоналістів, 20 лютого — День пам’яті
загиблих учасників масових акцій громадського протесту в
Україні "Небесної Сотні".
Також на апаратній нараді розглянуто інші окремі питан-
ня життєдіяльності району та надані відповідні доручення.

***
5 лютого в рай-
держадміністрації
був проведений виїз-
ний «День апарату»
Миколаївської облас-
ної державної адмі-
ністрації. Фахівцями
організаційного відді-
лу, відділу звернень
громадян, юридично-
го відділу, відділу ді-
ловодства і контролю, сектору мобілізаційної роботи
апарату облдержадміністрації, заступником начальника
управління інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю облдержадміністрації, заступником начальника
Міжрегіонального управління Нацдержслужби в Одеській,
Миколаївській та Херсонській областях, АРК та м. Се-
вастополі, заступником начальника Державного архіву Ми-
колаївської області було проаналізовано стан справ щодо
ведення діловодства в апараті Доманівської райдержад-
міністрації. В ході робочої поїздки працівникам апарату
райдержадміністрації надавалася кваліфікаційна методич-
на та консультативна допомога.
Голова райдержадміністрації Іванченко В.М. щиро подяку-
вав за надану допомогу в роботі та зазначив про необхід-
ність ефективної відповідної співпраці надалі.

***
5 лютого в примі-
щенні Доманівської ра-
йонної державної ад-
міністрації відбувся
виїзний прийом грома-
дян керівником апа-
рату облдержадміні-
страції Ничипорчуком
А.Г. в режимі онлайн
відеоконференції. На
прийомі побувало 8 чоловік, було розглянуто 6 звернень, із
них 2 — колективні.
Під час прийому громадянами порушено наступні питання:
про отримання нагороди за загиблого в зоні АТО; про
чергування обслуговуючого персоналу ПрАТ «МОПАС» на
автостанції смт Доманівка; про допомогу в розірванні
договорів оренди земельних часток (паїв) з ТОВ «Зоря-
Агро» та ФГ «Згода»; про поновлення пільг пенсіонерам
МВС тощо.
Усіх відвідувачів, які прийшли на прийом, Ничипорчук А.Г.
уважно вислухав та запевнив, що всі звернення будуть
розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства.

  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з гро-
мадськими організаціями та засобами масової інформації
апарату райдержадміністрації.

  У День пам'яті Героїв Крут в
усіх загальноосвітніх навчаль-
них закладах Доманівського
району пройшли інформацій-
но-просвітницькі заходи. На
один із них до Доманівського
РНВК «Доманівська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів №1
— Центр дитячої та юнацької
творчості» завітала перший
заступник голови райдержад-
міністрації Н.І. Фалько.
  Учні 9-В класу (класний ке-
рівник: Зебницька О.О.) про-
вели відкриту класну годину-
реквієм на тему: "Герої Крут —
для нащадків взірець". Шко-
лярі здійснили історичний екс-
курс про перебіг бою під Кру-
тами у січні 1918 року, який
став символом боротьби укра-
їнського народу за свободу та
незалежність своєї держави.
Переглянули цікавий історич-
ний фільм «Бій під Крутами.
Невідома Україна. Лист без
конверта». Наприкінці, запа-

ливши свічку, учасники заходу
вшанували пам'ять загиблих
хвилиною мовчання. Крути вві-
йшли в історію як символ наці-
ональної честі. Вони полягли,
щоб ми сьогодні могли жити
в незалежній Україні.
  — У сучасних суспільно-полі-
тичних умовах, коли Україна

зусиллями українських війсь-
кових, добровольців, волонте-
рів виборює свободу і терито-
ріальну цілісність, пріоритет-
ного значення набуває патріо-
тичне виховання учнівської
молоді та дітей на прикладах
історії державотворення. Яск-
равий приклад тому події, що
відбувались у 1918 році під
Крутами. Ця героїчна й вод-
ночас трагічна подія ознамену-
вала початок нової епохи на-
ціонального пробудження ук-
раїнців, усвідомлення нашого

права жити на власній
землі та святого обо-
в’язку боронити її, –
сказала Н.І. Фалько у
своєму зверненні до
учнів. Також перший
заступник голови рай-
держадміністрації пре-
зентувала книгу відо-
мого українського іс-
торика Володимира
Сергійчука "Що дала
Україна світові" та пе-

редала екземпляр книги до
шкільної бібліотеки.

  Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв’язків з
громадськими організація-
ми та засобами масової ін-
формації апарату райдерж-
адміністрації.

15 лютого – День вшанування учасників
бойових дій на території інших держав

 День пам'яті Героїв Крут

15 лютого в Україні відзначатиметься День вшанування
учасників бойових дій на території інших держав та 27-а
річниця виведення радянських військ з Афганістану.
За хоробрість, високий професіоналізм, надійність і бла-

городство вони заслужили щиру подяку багатьох народів та
примножили авторитет України як країни-миротворця. Їх
звитяжний шлях — яскраве втілення вічних ідеалів мужності,
благородства, високої внутрішньої краси воїна. В шанобі
схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто загинув, з вдяч-
ністю звертаємось до тих, хто живе поряд. Від усього серця
бажаємо вам і вашим родинам здоров’я, родинного благо-
получчя, упевненості, щастя, миру і добра.
Голова райдержадміністрації    В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради    Т.Л. КУШНІР.

До відома депутатів Доманівської
районної ради та жителів району!
ІУ сесія Доманівської районної ради сьомого скликання відбу-

деться 23 лютого 2016 року, о 10 годині, у залі засідань район-
ної ради, з проектом порядку денного:

1. Звіт тимчасової контрольної комісії районної ради з питань
досконалого вивчення Статуту комунальної установи "Доманівсь-
кий освітній центр", внесення змін до нього та доцільності
діяльності установи.

2. Про затвердження Програми правової освіти та надання бе-
зоплатної правової допомоги населенню Доманівського району
на 2016-2018 роки.

3. Про хід виконання Комплексної програми захисту прав дітей
Доманівського району «Дитинство» на 2014-2017 роки.

4. Про внесення доповнень до районної програми удоско-
налення системи мобілізаційної підготовки та мобілізації Дома-
нівського району на 2014-2017 роки.

5. Про затвердження технічної документації нормативної гро-
шової оцінки земельних ділянок, що передаються у власність та
надаються в оренду.

6. Різне.
  Голова районної ради                            Т.Л.КУШНІР.

Графік особистого прийому громадян у
Олександрівській сільській раді у 2016 році
Посада Дні та години

прийому,
телефони

Місце
проведення

Примітка

ДЕЛІ Георгій
Васильович,
Олександрів-
ський
сільський
голова

1-й та 3-й
четвер
з 9.00 до 17.00,
тел. 9-66-41,
9-17-58

с. Олександрівка,
вул. Миру, 34,
приміщення
сільської ради,
ІІ поверх.

4-й четвер
—проведення
виїзних
прийомів в
населених
пунктах сіль-
ської ради

  Затверджено розпорядженням Олександрівського сільсь-
кого голови від 16.11.2015 року №20-0.



 11 ëþòîãî 2016 ðîêó

 Рішення Олександрівської сільської ради від 24
грудня 2015року № 9

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Олександрівської сільської ради на
2016 рік, відповідно до статей 143, 144
Конституції України, Бюджетного
кодексу України та на підставі пункту
23 частини першої статті 26, статті 61
Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік загальний
обсяг доходів Олександрівської сільсь-
кої ради у сумі 594787 гривень, у тому
числі обсяг субвенції з районного бюд-
жету на утримання сільських будинків
культури, клубів та дошкільних закла-
дів освіти — 50000 гривень. Обсяг до-
ходів загального фонду бюджету виз-
начити в сумі 588787 гривень, спеціаль-
ного фонду — в сумі 6000 гривень
(додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Олександрівської сільсь-
кої ради на 2016 рік у сумі 594787
гривень, із них обсяг видатків загаль-
ного фонду бюджету в сумі 588787
гривень, обсяг видатків спеціального
фонду у сумі 6000 гривень. Затвердити
бюджетні призначення розпорядникам
коштів бюджету на 2016 рік у розрізі
тимчасової класифікації видатків та
кредитування (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету сі-
льської ради в сумі 4000 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік у складі
видатків бюджету Олександрівської
сільської ради обсяг міжбюджетних
трансфертів:

— субвенція із селищного та сіль-
ських бюджетів на виконання власних
повноважень територіальних громад
сіл, селища в сумі 21500 гривень (до-
даток 4).

5. Затвердити у складі бюджету Оле-
ксандрівської сільської ради кошти на
реалізацію місцевих програм на зага-
льну суму 191247 гривень, у тому числі
обсяг видатків загального фонду бюд-
жету — 185247 гривень, по спеціально-
му фонду — 6000 грн. (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюд-
жету на 2016 рік за їх економічною
структурою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та пере-
в’язувальних матеріалів;

— забезпечення продуктами харчу-
вання;

— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам;

— забезпечення інвалідів технічними
та іншими засобами реабілітації, виро-
бами медичного призначення для інди-
відуального користування;

— компенсація процентів, сплачу-
ваних банкам та/або іншим фінансо-
вим установам за кредитами, отрима-
ними громадянами на будівництво (ре-
конструкцію) чи придбання житла;

— оплата послуг з охорони держав-
них (комунальних) закладів культури;

— оплата енергосервісу.
7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв’язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої за-
боргованості по оплаті вищезазначених
послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи

з обсягів відповідних бюджетних при-
значень (додаток 6).
У разі наявності простроченої кре-
диторської заборгованості з оплати ко-
мунальних послуг та енергоносіїв, уп-
равління Державної казначейської слу-
жби України у Доманівському районі
Миколаївської області здійснює плате-
жі загального фонду за видатками
(крім тих, що передбачено пунктом 6
цього рішення) лише після погашення
такої заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, головний
бухгалтер здійснює перерозподіл ви-
датків за економічною класифікацією
в межах загального обсягу його бюд-
жетних призначень окремо по загаль-
ному та спеціальному фондах бюдже-
ту. Перерозподіл бюджетних призна-
чень за функціональною класифікаці-
єю видатків здійснюється лише за
погодженням із постійною комісією сі-
льської ради з питань планування,
бюджету та фінансів.
Дозволити головному бухгалтеру, за
умови внесення змін до обсягів субвен-
ції з районного бюджету на утримання
сільських будинків культури, клубів та
дошкільних закладів освіти, що вплине
на збільшення або зменшення дохідної
та видаткової частини бюджету, прово-
дити їх розподіл між функціями, з нас-
тупним затвердженням на черговій
сесії.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у ме-
жах поточного бюджетного періоду за
рахунок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку, на договірних умовах, без
нарахування відсотків за користування
цими коштами, з обов'язковим їх по-
верненням до кінця поточного бюджет-
ного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету Олек-
сандрівської сільської ради:

— квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного бюджетного періоду подаю-
ться постійній комісії з питань плану-
вання, бюджету та фінансів в обсягах
і за єдиними формами, встановленими
Державною казначейською службою
України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Олександрівської сіль-
ської ради повноваження на утримання
сільського будинку культури.

12. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на 2016
рік до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2016 рік у частині
доходів є надходження, визначені стат-
тею 69-1 Бюджетного кодексу України.

14. Додатки 1-6 до цього рішення та
пояснювальна записка є його невід’єм-
ною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2016 року.

16. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію
Олександрівської сільської ради з пи-
тань планування, бюджету та фінансів.

  Олександрівський сільський голова
  Г.В. ДЕЛІ.

 Рішення Володимирівської сільської ради від 24
грудня 2015 року № 18

Розглянувши поданий проект бюджету
Володимирівської сільської ради на 2016
рік, відповідно до статей 143, 144 Кон-
ституції України, Бюджетного кодексу
України та на підставі пункту 23 частини
першої статті 26, статті 61 Закону Ук-
раїни “Про місцеве самоврядування в
Україні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік:
— загальний обсяг доходів Володими-

рівської сільської ради у сумі 681500
гривень, у тому числі обсяг субвенції з
районного бюджету на утримання сільсь-
ких будинків культури, клубів та дошкі-
льних закладів освіти — 198100 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюд-
жету визначити в сумі 681500 гривень.
(додаток 1);

— загальний обсяг видатків бюджету
Володимирівської сільської ради на 2016
рік у сумі 681500 гривень, із них обсяг
видатків загального фонду бюджету в
сумі 681500 гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів сільського бюд-
жету на 2016 рік у розрізі тимчасової
класифікації видатків та кредитування по
загальному фонду — 681500 гривень (до-
даток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету Во-
лодимирівської сільської ради в сумі
12000 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік у складі ви-
датків бюджету Володимирівської сільсь-
кої ради обсяги міжбюджетних транс-
фертів:

— субвенція із селищного та сільських
бюджетів на виконання власних повнова-
жень територіальних громад сіл, селища
в сумі 17454 гривні (додаток 4).

5. Затвердити у складі бюджету Воло-
димирівської сільської ради кошти на
реалізацію місцевих програм на загальну
суму 135663 гривні, у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
135663 гривні (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюджету
на 2016 рік за їх економічною структу-
рою:

— оплата праці працівників бюджетних
установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчуван-

ня;
— придбання медикаментів та пере-

в’язувальних матеріалів;
— оплата комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюдже-

там;
— забезпечення інвалідів технічними та

іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення для індивідуаль-
ного користування;

— компенсація процентів, сплачуваних
банкам та/або іншим фінансовим уста-
новам за кредитами, отриманими грома-
дянами на будівництво (реконструкцію)
чи придбання житла;

— оплата послуг з охорони державних
(комунальних) закладів культури;

— оплата енергосервісу.
7. Забезпечити у першочерговому по-

рядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповід-
но до встановлених законодавством Ук-
раїни умов оплати праці та розміру міні-
мальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну енергію та
послуги зв’язку, які споживаються бюд-
жетними установами, не допускаючи
будь-якої простроченої заборгованості
по оплаті вищезазначених послуг.
Затвердити ліміти споживання енерго-

носіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи з
обсягів відповідних бюджетних призна-
чень (додаток 7).
У разі наявності простроченої креди-

торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, управлін-
ня Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Микола-
ївської області здійснює платежі загаль-
ного фонду за видатками (крім тих, що
передбачено пунктом 6 цього рішення)
лише після погашення такої заборгова-
ності.

8. Установити, що у процесі виконання
бюджету сільської ради, у виняткових ви-
падках, за обґрунтованим поданням роз-
порядників коштів, виконавчий комітет
сільської ради здійснює перерозподіл
видатків за економічною класифікацією
в межах загального обсягу їх бюджетних
призначень окремо по загальному та спе-
ціальному фондах бюджету. Перерозпо-
діл бюджетних призначень за функці-
ональною класифікацією видатків здій-
снюється лише за погодженням із пос-
тійною комісією сільської ради з питань
планування бюджету та фінансів.
Дозволити виконавчому комітету сіль-

ської ради, за умови внесення змін до
обсягів субвенції з районного бюджету
на утримання сільських будинків куль-
тури, клубів та дошкільних закладів осві-
ти, що вплине на збільшення або змен-
шення дохідної та видаткової частини
бюджету, проводити їх розподіл між
функціями, з наступним затвердженням
на черговій сесії.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Украї-
ни, позики на покриття тимчасових касо-
вих розривів місцевого бюджету, пов’я-
заних із забезпеченням захищених ви-
датків загального фонду, у межах поточ-
ного бюджетного періоду за рахунок ко-
штів єдиного казначейського рахунку, на
договірних умовах, без нарахування від-
сотків за користування цими коштами, з
обов'язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу України,
у поточному році встановлюється звіт-
ність про виконання бюджету Володи-
мирівської сільської ради:

— квартальний та річний звіти про вико-
нання бюджету сільської ради у двомі-
сячний термін після завершення відпо-
відного бюджетного періоду подаються
постійній комісії з питань планування
бюджету та фінансів в обсягах і за єди-
ними формами, встановленими Держав-
ною казначейською службою України.

11. Прийняти делеговані районною ра-
дою бюджету Володимирівської сільсь-
кої ради повноваження на утримання
сільського клубу та дошкільного закладу
освіти у 2016 році.

12. Установити, що у загальному фонді
бюджету сільської ради на 2016 рік до
доходів належать надходження, визначе-
ні статтею 69 Бюджетного кодексу Ук-
раїни.

13. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду бюджету сі-
льської ради на 2016 рік у частині
доходів є надходження, визначені стаття-
ми 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду бюджету сі-
льської ради на 2016 рік у частині фі-
нансування є надходження, визначені
статтею 72 Бюджетного кодексу України.

15. Додатки 1-7, пояснювальна записка
до цього рішення є його невід’ємною
частиною.

16. Це рішення набирає чинності з дня
його прийняття та застосовується з 1
січня 2016 року.

17. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію з
питань планування бюджету та фінан-
сів.

  Володимирівський сільський голова
  В.М. ЛІТВІН.
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 Рішення Зеленоярської сільської ради від 25
грудня 2015 року № 23

Розглянувши поданий проект бюджету
Зеленоярської сільської ради на 2016
рік, відповідно до статей 143, 144 Кон-
ституції України, Бюджетного кодексу
України, Закону України “Про Держав-
ний бюджет України на 2016 рік» та на
підставі пункту 23 частини першої статті
26, статті 61 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”, сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік загальний об-

сяг доходів Зеленоярської сільської ради
у сумі 1436350 гривень, у тому числі об-
сяг субвенції з районного бюджету на
утримання сільських будинків культури,
клубів та дошкільних закладів освіти —
443300 гривень. Обсяг доходів загаль-
ного фонду бюджету визначити в сумі
1381350 гривень. Обсяг доходів спеці-
ального фонду бюджету визначити в сумі
55000 гривень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видатків
бюджету Зеленоярської сільської ради
на 2016 рік у сумі 1436350 гривень, із
них обсяг видатків загального фонду
бюджету в сумі 1381350 гривень, видат-
ків спеціального фонду бюджету в сумі
55000 гривень.
Затвердити бюджетні призначення роз-

порядникам коштів бюджету на 2016 рік
у розрізі тимчасової класифікації видат-
ків та кредитування (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету Зе-
леноярської сільської ради в сумі 10000
гривень.
Затвердити резервний фонд в розмірі

2000 гривень.
4. Затвердити на 2016 рік у складі ви-

датків бюджету Зеленоярської сільської
ради обсяг міжбюджетних трансфертів:

— субвенція районному бюджету із
селищного та сільських бюджетів на ви-
конання власних повноважень територі-
альних громад, сіл, селища в сумі 48289
грн. (додаток 4).

5. Затвердити у складі бюджету Зеле-
ноярської сільської ради кошти на реалі-
зацію місцевих програм на загальну суму
485791 гривню, у тому числі обсяг ви-
датків загального фонду бюджету —
485791 гривню (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюджету
на 2016 рік за їх економічною структу-
рою:

— оплата праці працівників бюджетних
установ;

— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та перев’я-

зувальних матеріалів;
— забезпечення продуктами харчуван-

ня;
— оплата комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюдже-

там;
— забезпечення інвалідів технічними та

іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення для індивідуаль-
ного користування;

— компенсація процентів, сплачуваних
банкам та/або іншим фінансовим уста-
новам за кредитами, отриманими грома-
дянами на будівництво (реконструкцію)
чи придбання житла;

— оплата послуг з охорони державних
(комунальних) закладів культури;

— оплата енергосервісу.
7. Забезпечити у першочерговому по-

рядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповід-
но до встановлених законодавством Ук-
раїни умов оплати праці та розміру міні-
мальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну енергію та
послуги зв’язку, які споживаються бюд-
жетними установами, не допускаючи бу-
дь-якої простроченої заборгованості по
оплаті вищезазначених послуг.
Затвердити ліміти споживання енерго-

носіїв у натуральних показниках для ко-
жної бюджетної установи, виходячи з об-
сягів відповідних бюджетних призначень.
(додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-

торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі зага-
льного фонду за видатками (крім тих, що
передбачено пунктом 4 цього рішення)
лише після погашення такої заборгова-
ності.

8. Установити, що у процесі виконання
бюджету сільської ради, у виняткових
випадках, за обґрунтованим поданням
розпорядників коштів, централізована
бухгалтерія здійснює перерозподіл ви-
датків за економічною класифікацією в
межах загального обсягу їх бюджетних
призначень окремо по загальному та спе-
ціальному фондах бюджету. Перерозпо-
діл бюджетних призначень за функціона-
льною класифікацією видатків здійснює-
ться лише за погодженням із постійною
комісією сільської ради з питань плану-
вання, бюджету та фінансів.
Дозволити виконкому сільської ради,

за умови внесення змін до обсягів суб-
венції з районного бюджету на утриман-
ня сільських будинків культури, клубів та
дошкільних закладів освіти, що вплине
на збільшення або зменшення дохідної
та видаткової частини бюджету, прово-
дити їх розподіл між функціями, з нас-
тупним затвердженням на черговій сесії
сільської ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Украї-
ни, позики на покриття тимчасових касо-
вих розривів місцевого бюджету, пов’я-
заних із забезпеченням захищених ви-
датків загального фонду, у межах поточ-
ного бюджетного періоду за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку,
на договірних умовах, без нарахування
відсотків за користування цими коштами,
з обов'язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 24, 59, 80 Бюджетного кодексу Ук-
раїни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету Зеле-
ноярської сільської ради:

— квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у двомі-
сячний термін після завершення відпо-
відного бюджетного періоду подаються
постійній комісії з питань планування,
бюджету та фінансів в обсягах і за єди-
ними формами, встановленими Держав-
ною казначейською службою України.

11. Прийняти делеговані районною ра-
дою бюджету Зеленоярської сільської
ради повноваження на утримання сільсь-
кого будинку культури, клубів та дошкі-
льних закладів освіти у 2016 році.

12. Установити, що у загальному фонді
бюджету сільської ради на 2016 рік до
доходів належать надходження, визначе-
ні статтею 69 Бюджетного кодексу Ук-
раїни.

13. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду бюджету сіль-
ської ради на 2016 рік у частині доходів
є надходження, визначені статтею 69-1

Бюджетного кодексу України.
14. Додатки № 1-6 та пояснювальна за-

писка до цього рішення є його неві-
д’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з дня
його прийняття та застосовується з 1 січ-
ня 2016 року.

16. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію Зе-
леноярської сільської ради з питань пла-
нування, бюджету та фінансів.

  Зеленоярський сільський голова
  Н.І. ПАСНІЧЕНКО.

 Рішення Богданівської сільської ради від 25
грудня 2015 року №6

Розглянувши поданий Богданівською
сільською радою проект сільського бюд-
жету на 2016 рік, відповідно до статей
143, 144 Конституції України, Бюджетно-
го кодексу України, Закону України
“Про Державний бюджет України на
2016 рік”, на підставі пункту 17 частини
першої статті 43, частин другої, третьої
статті 61 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік загальний об-

сяг доходів сільського бюджету у сумі
2151300 гривень, у тому числі обсяг суб-
венції з районного бюджету на утриман-
ня сільських будинків культури, клубів та
дошкільних закладів освіти в сумі 653500
гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюд-

жету визначити в сумі 2096450 гривень,
спеціального фонду бюджету — в сумі
54850 гривень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видатків
сільського бюджету на 2016 рік у сумі
2151300 гривень, із них обсяг видатків
загального фонду бюджету в сумі
2096450 гривень та видатків спеціального
фонду бюджету в сумі 54850 гривень.
Затвердити бюджетні призначення роз-

порядникам коштів сільського бюджету
на 2016 рік у розрізі тимчасової класифі-
кації видатків та кредитування (додаток
3).

3. Визначити розмір оборотного залиш-
ку бюджетних коштів бюджету Богда-
нівської сільської ради в сумі 10000 гри-
вень.

4. Затвердити на 2016 рік у складі ви-
датків сільського бюджету обсяг між-
бюджетних трансфертів:

— субвенція із селищного та сільських
бюджетів на виконання власних повнова-
жень територіальних громад сіл, селища
в сумі 38000 гривень (додаток 4).

5. Затвердити у складі видатків сільсь-
кого бюджету кошти на реалізацію міс-
цевих програм на загальну суму 885202
гривні, у тому числі обсяг видатків зага-
льного фонду бюджету — 885202 гривні
(додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду сільсь-
кого бюджету на 2016 рік за їх еконо-
мічною структурою:

— оплата праці працівників бюджетних
установ;

— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та пере-

в’язувальних матеріалів;
— забезпечення продуктами харчуван-

ня;
— оплата комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюдже-

там;
— забезпечення інвалідів технічними та

іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення для індивідуаль-
ного користування;

— компенсація процентів, сплачуваних
банкам та/або іншим фінансовим уста-
новам за кредитами, отриманими грома-
дянами на будівництво (реконструкцію)
чи придбання житла;

— оплата послуг з охорони державних
(комунальних) закладів культури;

— оплата енергосервісу.
7. Забезпечити у першочерговому по-

рядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповід-
но до встановлених законодавством Ук-
раїни умов оплати праці та розміру міні-
мальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну енергію, пос-
луги зв’язку, які споживаються бюджет-
ними установами, не допускаючи будь-
якої простроченої заборгованості по оп-
латі вищезазначених товарів і послуг.
Затвердити ліміти споживання енерго-

носіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи з

обсягів відповідних бюджетних призна-
чень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-

торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, управлін-
ня Державної казначейської служби Ук-
раїни у Доманівському районі Миколаїв-
ської області здійснює платежі загаль-
ного фонду за видатками (крім тих, що
передбачено пунктом 6 цього рішення)
лише після погашення такої заборгова-
ності.

8. Установити, що у процесі виконання
бюджету сільської ради, у виняткових ви-
падках, за обґрунтованим поданням роз-
порядника коштів, бухгалтерія здійснює
перерозподіл видатків за економічною
класифікацією в межах загального обся-
гу їх бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах бюд-
жету. Перерозподіл бюджетних при-
значень за функціональною класифіка-
цією видатків окремо по загальному та
спеціальному фондах здійснюється лише
за погодженням із постійною комісією
сільської ради з питань планування бюд-
жету, фінансування та соціального за-
безпечення з подальшим затвердженням
на сесії сільської ради та прийняттям від-
повідного рішення. Дозволити бухгалте-
рії, за умови внесення змін до обсягів
міжбюджетних трансфертів з державно-
го, обласного та районного бюджетів,
що впливає на збільшення або змен-
шення дохідної або видаткової частини
бюджету, проводити їх розподіл між фу-
нкціями, з наступним затвердженням на
черговій сесії ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку, виз-
наченому Кабінетом Міністрів України,
позики на покриття тимчасових касових
розривів місцевого бюджету, пов’язаних
із забезпеченням захищених видатків
загального фонду, у межах поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку, на до-
говірних умовах, без нарахування відсот-
ків за користування цими коштами, з
обов’язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу України,
у поточному році встановлюється звіт-
ність про виконання бюджету Богда-
нівської сільської ради:

— квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення відпо-
відного періоду подаються постійній ко-
місії з питань планування бюджету, фі-
нансування та соціального забезпечення
в обсягах і за єдиними формами, вста-
новленими Державною казначейською
службою України.

11. Прийняти делеговані районною ра-
дою повноваження на здійснення видат-
ків у 2016 році по утриманню сільського
клубу та дошкільного закладу освіти.

12. Установити, що у загальному фонді
сільського бюджету на 2016 рік до дохо-
дів належать надходження, визначені
статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду сільського
бюджету на 2016 рік у частині доходів є
надходження, визначені статтею 69-1.

14. Додатки № 1-6 та пояснювальна за-
писка до цього рішення є його невід’єм-
ною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з дня
його прийняття та застосовується з 1 січ-
ня 2016 року.

16. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію сіль-
ської ради з питань планування бюджету,
фінансування та соціального забезпечен-
ня.

Богданівський сільський голова
  Р.Л. ШКУРЧЕНКО.
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 Рішення Прибузької сільської ради від 23 грудня
2015 року № 5

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Прибузької сільської ради на 2016
рік, відповідно до статей 143,144 Кон-
ституції України, Бюджетного кодексу
України та на підставі пункту 23 части-
ни першої статті 26, статті 61 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік загальний
обсяг доходів Прибузької сільської ра-
ди в сумі 2120676 грн., у тому числі
обсяг субвенції з районного бюджету
на утримання сільських будинків куль-
тури, клубів та дошкільних закладів
освіти — 1061700 грн. Обсяг доходів
загального фонду бюджету визначити
в сумі 2068676 грн., спеціального фон-
ду бюджету — в сумі 52000 грн. (до-
даток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Прибузької сільської ради
на 2016 рік у сумі 2120676 грн., із них
обсяг видатків загального фонду бюд-
жету в сумі 2068676 грн. та видатків
спеціального фонду бюджету в сумі
52000 грн.
Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів бюджету на
2016 рік у розрізі тимчасової класифі-
кації видатків та кредитування (дода-
ток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету
Прибузької сільської ради в сумі 10000
грн.

4. Затвердити на 2016 рік у складі
видатків бюджету Прибузької сільської
ради обсяги міжбюджетних трансфер-
тів: субвенція із селищного та сільсь-
ких бюджетів на виконання власних
повноважень територіальних громад
сіл, селищ в сумі 41356 грн. (додаток 4).

5. Затвердити у складі бюджету При-
бузької сільської ради кошти на реалі-
зацію місцевих програм на загальну
суму 307220,00 грн., у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
307220,00 грн. (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюд-
жету на 2016 рік за їх економічною
структурою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та пере-
в’язувальних матеріалів;

— забезпечення продуктами харчу-
вання;

— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам.

7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв’язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої
заборгованості по оплаті вищезазначе-
них послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі за-

гального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, бухгалтерія
здійснює перерозподіл видатків за
економічною класифікацією видатків в
межах загального обсягу їх бюджетних
призначень окремо по загальному та
спеціальному фондах бюджету. Пере-
розподіл бюджетних призначень за
функціональною класифікацією видат-
ків здійснюється лише за погодженням
із постійною комісією сільської ради з
питань планування бюджету, фінансів
та комунальної власності.
Дозволити бухгалтерії, за умови вне-
сення змін до обсягів субвенції з ра-
йонного бюджету на утримання сіль-
ських будинків культури, клубів та до-
шкільних закладів освіти, що вплине на
збільшення або зменшення доходної
та видаткової частини бюджету, прово-
дити їх розподіл між функціями, з
наступним затвердженням на черговій
сесії.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бю-
джетного кодексу України, надати пра-
во сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов'язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у
межах поточного бюджетного періоду
за рахунок коштів єдиного казначейсь-
кого рахунку, на договірних умовах,
без нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами, з обов’язковим їх
поверненням до кінця поточного бюд-
жетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету При-
бузької сільської ради:

— квартальний та річний звіти про
виконання бюджету сільської ради у
двомісячний термін після завершення
відповідного періоду подаються постій-
ній комісії з питань планування бюд-
жету, фінансів та комунальної власнос-
ті в обсягах і за єдиними формами,
встановленими Державною казначейсь-
кою службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Прибузької сільської
ради у 2016 році повноваження на
утримання сільських будинків культу-
ри, клубу та дошкільних закладів осві-
ти.

12. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на 2016
рік:
до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2016 рік у частині
доходів є надходження, визначені ста-
ттею 69-1.

14. Додатки № 1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є його не-
від’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2016 року.

16. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
Прибузької сільської ради з питань
планування бюджету та фінансів.

Прибузький сільський голова
  В.В.МАТЮЩЕНКО.

 Рішення Маринівської сільської ради від 24
грудня 2015 року № 8

Розглянувши бюджет Маринівської
сільської ради на 2016 рік, відповідно
до статей 143, 144 Конституції України,
Бюджетного кодексу України, на під-
ставі пункту 23 частини першої статті
26, статті 61 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік загальний
обсяг доходів Маринівської сільської
ради в сумі 1911900 грн., у тому числі
обсяг субвенції з районого бюджету на
утримання сільських будинків культу-
ри, клубів та дошкільних закладів ос-
віти — 793800 грн. Обсяг доходів за-
гального фонду бюджету визначити в
сумі 1841900 грн., спеціального фонду
бюджету — в сумі 70000 грн. (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Маринівської сільської ра-
ди на 2016 рік у сумі 1911900 грн., із
них обсяг видатків загального фонду
бюджету в сумі 1841900 грн. та видат-
ків спеціального фонду бюджету в сумі
70000 грн.
Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів бюджету на
2016 рік у розрізі тимчасової класифі-
кації видатків та кредитування (дода-
ток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету Ма-
ринівської сільської ради в сумі 10000
грн.

4. Затвердити у складі бюджету Ма-
ринівської сільської ради кошти на ре-
алізацію місцевих програм на загальну
суму 466908,00 грн., у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
466908,00 грн. (додаток 5).

5. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюд-
жету на 2016 рік за їх економічною
структурою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчу-
вання;

— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам;

— забезпечення інвалідів технічними
та іншими засобами реабілітації, виро-
бами медичного призначення для інди-
відуального користування;

— компенсація процентів, сплачу-
ваних банкам та/або іншим фінансо-
вим установам за кредитами, отри-
маними громадянами на будівництво
(реконструкцію) чи придбання житла;

— оплата послуг з охорони держав-
них (комунальних) закладів культури;

— оплата енергосервісу.
6. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв’язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої за-
боргованості по оплаті вищезазначених
послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-

лаївської області здійснює платежі за-
гального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 5 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

7. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, центральна
бухгалтерія здійснює перерозподіл ви-
датків за економічною класифікацією
видатків в межах загального обсягу їх
бюджетних призначень окремо по за-
гальному та спеціальному фондах бюд-
жету. Перерозподіл бюджетних приз-
начень за функціональною класифі-
кацією видатків здійснюється лише за
погодженням із постійною комісією сі-
льської ради з питань планування бюд-
жету, фінансів та комунальної влас-
ності.
Дозволити центральній бухгалтерії,
за умови внесення змін до обсягів суб-
венції з районного бюджету на утри-
мання сільських будинків культури,
клубів та дошкільних закладів освіти,
що вплине на збільшення або змен-
шення доходної та видаткової частини
бюджету, проводити їх розподіл між
функціями, з наступним затвердженням
на черговій сесії.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у ме-
жах поточного бюджетного періоду за
рахунок коштів єдиного казначейсь-
кого рахунку, на договірних умовах,
без нарахування відсотків за корис-
тування цими коштами, з обов’язковим
їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.

9. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету Ма-
ринівської сільської ради:

— квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного періоду подаються постійній
комісії з питань планування бюджету,
фінансів та комунальної власності в
обсягах і за єдиними формами, вста-
новленими Державною казначейською
службою України.

10. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Маринівської сільської
ради у 2016 році повноваження на ут-
римання сільських будинків культури,
клубу та дошкільних закладів освіти.

11. Установити, що у загальному фон-
ді бюджету сільської ради на 2016 рік:
до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

12. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2016 рік у частині
доходів є надходження, визначені стат-
тею 69-1.

13. Додатки № 1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є його не-
від’ємною частиною.

14. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2016 року.

15. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
Маринівської сільської ради з питань
планування бюджету, фінансів та ко-
мунальної власності.

Маринівський сільський голова
  В.М. БРОЙЧЕНКО.



11 ëþòîãî 2016 ðîêó

 Рішення Фрунзенської сільської ради від 25
грудня 2015 року № 12

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Фрунзенської сільської ради на 2016
рік, відповідно до статей 143,144 Кон-
ституції України, Бюджетного кодексу
України, Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2016 рік», на
підставі частини 1 статті 26, частин 1,4
статті 61 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити загальний обсяг доходів
бюджету сільської ради на 2016 рік у
сумі 610300,00 грн., в тому числі: обсяг
субвенції з районного бюджету на ут-
римання сільських будинків культури,
клубів та дошкільних закладів освіти у
сумі 206100,00 грн. Обсяг доходів за-
гального фонду бюджету визначити у
сумі 586300,00 грн., спеціального фон-
ду бюджету — 24000,00 грн. (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету сільської ради на 2016 рік
у сумі 610300,00 гривень, із них обсяг
видатків загального фонду у сумі
586300,00 гривень та видатків спеціаль-
ного фонду бюджету у сумі 24000,00
гривень.
Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів бюджету на
2016 рік у розрізі тимчасової класифі-
кації видатків та кредитування місцево-
го бюджету (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету сі-
льської ради у сумі 2000 грн.

4. Затвердити на 2016 рік у складі
видатків бюджету сільської ради обся-
ги міжбюджетних трансфертів: субвен-
ція із селищного та сільських бюджетів
на виконання власних повноважень те-
риторіальних громад сіл, селищ у сумі
33301,00 гривень (додаток 4).

5. Затвердити у складі видатків сіль-
ської ради кошти на реалізацію місце-
вих програм на загальну суму 59832,00
гривень, у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету — 59832,00
гривень (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюдже-
ту сільської ради на 2016 рік за їх еко-
номічною структурою:

— оплата праці працівників бюд-
жетних установ;

— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та пере-
в’язувальних матеріалів;

— забезпечення продуктами харчування;
— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам;

— забезпечення інвалідів технічними
та іншими засобами реабілітації, виро-
бами медичного призначення для інди-
відуального користування;

— компенсація процентів, сплачува-
них банкам та/або іншим фінансовим
установам за кредитами, отриманими
громадянами на будівництво (реконст-
рукцію) чи придбання житла;

— оплата послуг з охорони держав-
них (комунальних) закладів культури;

— оплата енергосервісу.
7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв’язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої за-
боргованості по оплаті вищезазначених
товарів і послуг.
Затвердити ліміти споживання ене-
ргоносіїв у натуральних показниках
для кожної бюджетної установи, вихо-
дячи з обсягів відповідних бюджетних
призначень (додаток 6).

У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі за-
гального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядника коштів бюджету сі-
льської ради, головний бухгалтер здій-
снює перерозподіл видатків за еконо-
мічною класифікацією видатків в ме-
жах загального обсягу його бюджет-
них призначень окремо по загальному
та спеціальному фондах бюджету сіль-
ської ради.
Перерозподіл бюджетних призначень
за функціональною класифікацією ви-
датків здійснюється лише за погод-
женням із постійною комісією сіль-
ської ради з питань планування бюдже-
ту та фінансів.
Дозволити головному бухгалтеру, за
умови внесення змін до обсягів субвен-
ції з районного бюджету на утримання
сільських будинків культури, клубів та
дошкільних закладів освіти, що вплине
на збільшення або зменшення дохідної
та видаткової частини бюджету сільсь-
кої ради, проводити їх розподіл між
функціями, з наступним затвердженням
на черговій сесії сільської ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73
Бюджетного кодексу України, надати
право сільській раді отримувати у по-
рядку, визначеному Кабінетом Мініст-
рів України, позики на покриття тимча-
сових касових розривів місцевого бюд-
жету, пов’язаних із забезпеченням за-
хищених видатків загального фонду, у
межах поточного бюджетного періоду
за рахунок коштів єдиного казначейсь-
кого рахунку, на договірних умовах,
без нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами, з обов’язковим їх
поверненням до кінця поточного бюд-
жетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59,80 Бюджетного Кодексу Украї-
ни, у 2016 році встановлюється звітність
про виконання бюджету сільської ради:

— квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного бюджетного періоду подаю-
ться до постійної комісії сільської ради
з питань планування бюджету та фінан-
сів в обсягах і за єдиними формами,
встановленими Державною казначейсь-
кою службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Фрунзенської сільсь-
кої ради у 2016 році повноваження на
утримання сільських будинків культу-
ри, клубів та дошкільних закладів ос-
віти.

12. Установити, що до доходів зага-
льного фонду бюджету сільської ради
на 2016 рік належать надходження, ви-
значені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелом фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2016 рік у частині
доходів є надходження, визначені ста-
ттею 69-1 Бюджетного кодексу України.

14. Додатки 1-6 до цього рішення є
його невід’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2016 року.

16. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань планування
бюджету та фінансів.

Фрунзенський сільський голова
  С.Д. БІЛОВ.

 Рішення Мостівської сільської ради від 24 грудня
2015року №9

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Мостівської сільської ради на 2016
рік, відповідно до статей 143, 144 Кон-
ституції України, Бюджетного кодексу
України, на підставі пункту 17 частини
першої статті 43, статті 61 Закону Ук-
раїни “Про місцеве самоврядування в
Україні”, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік загальний
обсяг доходів Мостівської сільської ра-
ди у сумі 1548435 гривень, у тому числі
доходи загального фонду місцевого
бюджету 1472435 гривень, доходи спе-
ціального фонду місцевого бюджету —
76000 гривень, обсяг субвенції з райо-
нного бюджету на утримання сільських
будинків культури, клубів та дошкіль-
них закладів освіти — 580600 гривень
(додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Мостівської сільської ради
на 2016 рік у сумі 1548435 гривень, із
них обсяг видатків загального фонду
бюджету в сумі 1472435 гривень, ви-
датки спеціального фонду бюджету в
сумі 76000 гривень. Затвердити бюд-
жетні призначення розпорядникам ко-
штів бюджету на 2016 рік у розрізі
тимчасової класифікації видатків та
кредитування (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету Мо-
стівської сільської ради в сумі 12000
гривень.

4. Затвердити на 2016 рік у складі
видатків бюджету Мостівської сільсь-
кої ради обсяг міжбюджетних транс-
фертів:

— субвенція із селищного та сільських
бюджетів на виконання власних повнова-
жень територіальних громад сіл, селища
в сумі 26942 гривні (додаток 4).

5. Затвердити у складі видатків бюд-
жету Мостівської сільської ради кошти
на реалізацію місцевих програм на
загальну суму 464928 гривень, у тому
числі обсяг видатків загального фонду
бюджету — 428928 гривень, видатки
спеціального фонду бюджету — 36000
гривень (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюд-
жету на 2016 рік за їх економічною
структурою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та пере-
в’язувальних матеріалів;

— забезпечення продуктами харчу-
вання;

— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам;

— забезпечення інвалідів технічними
та іншими засобами реабілітації, виро-
бами медичного призначення для інди-
відуального користування;

— компенсація процентів, сплачува-
них банкам та/або іншим фінансовим
установам за кредитами, отриманими
громадянами на будівництво (реконст-
рукцію) чи придбання житла;

— оплата послуг з охорони держав-
них (комунальних) закладів культури;

— оплата енергосервісу.
7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв’язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої за-
боргованості по оплаті вищезазначених
послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи

з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі за-
гального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, бухгалтерія
здійснює перерозподіл видатків за
економічною класифікацією в межах
загального обсягу їх бюджетних приз-
начень окремо по загальному та спеці-
альному фондах бюджету. Перерозпо-
діл бюджетних призначень за функціо-
нальною класифікацією видатків здійс-
нюється лише за погодженням із пос-
тійною комісією сільської ради з пи-
тань планування бюджету та фінансів.
Дозволити бухгалтерії, за умови вне-
сення змін до обсягів субвенції з ра-
йонного бюджету на утримання сільсь-
ких будинків культури, клубів та дошкі-
льних закладів освіти, що вплине на
збільшення або зменшення дохідної та
видаткової частини бюджету, проводи-
ти їх розподіл між функціями, з нас-
тупним затвердженням на черговій се-
сії сільської ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у ме-
жах поточного бюджетного періоду за
рахунок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку, на договірних умовах, без
нарахування відсотків за користування
цими коштами, з обов'язковим їх по-
верненням до кінця поточного бюд-
жетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету Мос-
тівської сільської ради:

— квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного бюджетного періоду подаю-
ться постійній комісії з питань плану-
вання бюджету та фінансів в обсягах і
за єдиними формами, встановленими
Державною казначейською службою
України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Мостівської сільської
ради повноваження на утримання сіль-
ського будинку культури, клубу та до-
шкільного закладу освіти у 2016 році.

12. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на 2016
рік до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2016 рік у частині
доходів є надходження, визначені стат-
тею 69-1.

14. Додатки 1-6 та пояснювальна за-
писка до цього рішення є його неві-
д’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2016 року.

16. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію сі-
льської ради з питань планування бюд-
жету та фінансів.

Мостівський сільський голова
  С.Г. ПАСТУШЕНКО.
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 Рішення Щасливської сільської ради від 24
грудня 2015 року №4

Розглянувши проект бюджету Щаслив-
ської сільської ради на 2016 рік, відпо-
відно до статей 143, 144 Конституції Ук-
раїни, Бюджетного кодексу України та
на підставі пункту 23 частини першої ста-
тті 26, статті 61 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні”, сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік загальний

обсяг доходів Щасливської сільської ра-
ди у сумі 901300 гривень, у тому числі
обсяг субвенції з районного бюджету на
утримання сільських будинків культури,
клубів та дошкільних закладів освіти —
264800 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюд-

жету визначити в сумі 871300 гривень,
спеціального фонду бюджету в сумі
30000 гривень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видатків
бюджету Щасливської сільської ради на
2016 рік у сумі 901300 гривень, із них
обсяг видатків загального фонду бюдже-
ту в сумі 871300 гривень та видатків спе-
ціального фонду бюджету в сумі 30000
гривень.
Затвердити бюджетні призначення роз-

порядникам коштів бюджету на 2016 рік
у розрізі тимчасової класифікації видат-
ків та кредитування (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного залиш-
ку бюджетних коштів бюджету Щаслив-
ської сільської ради в сумі 15000 гри-
вень.

4. Затвердити на 2016 рік у складі ви-
датків бюджету Щасливської сільської
ради обсяг міжбюджетних трансфертів:

— субвенція районному бюджету із се-
лищного та сільських бюджетів на ви-
конання власних повноважень територі-
альних громад сіл, селища в сумі 124000
грн. (додаток 4).

5. Затвердити у складі видатків бюдже-
ту Щасливської сільської ради кошти на
реалізацію місцевих програм на загальну
суму 148250 гривень, у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету
148250 гривень (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюджету
на 2016 рік за їх економічною структу-
рою:

— оплата праці працівників бюджетних
установ;

— нарахування на заробітну плату;
— придбання медикаментів та пере-

в’язувальних матеріалів;
— забезпечення продуктами харчування;
— оплата комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюдже-

там;
— забезпечення інвалідів технічними та

іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення для індивідуаль-
ного користування;

— компенсація процентів, сплачуваних
банкам та/або іншим фінансовим уста-
новам за кредитами, отриманими грома-
дянами на будівництво (реконструкцію)
чи придбання житла;

— оплата послуг з охорони державних
(комунальних) закладів культури;

— оплата енергосервісу.
7. Забезпечити у першочерговому по-

рядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відпо-
відно до встановлених законодавством
України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати; на прове-
дення розрахунків за електричну енергію
та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами, не допускаючи
будь-якої простроченої заборгованості
по оплаті вищезазначених послуг.
Затвердити ліміти споживання енерго-

носіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи з
обсягів відповідних бюджетних призна-
чень (додаток 6).

У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі зага-
льного фонду за видатками (крім тих, що
передбачено пунктом 6 цього рішення)
лише після погашення такої заборгова-
ності.

8. Установити, що у процесі виконання
бюджету сільської ради, у виняткових ви-
падках, за обґрунтованим поданням роз-
порядників коштів головний бухгалтер
сільської ради здійснює перерозподіл
видатків у розрізі економічної класифіка-
ції видатків в межах загального обсягу
його бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах бюд-
жету. Перерозподіл бюджетних призна-
чень за функціональною класифікацією
видатків здійснюється лише за погодже-
нням із постійною комісією сільської ра-
ди з питань планування, бюджету, фінан-
сів та комунальної власності.
Дозволити головному бухгалтеру сіль-

ської ради, за умови внесення змін до
обсягів субвенції з районного бюджету
на утримання сільських будинків культу-
ри, клубів та дошкільних закладів освіти,
що вплине на збільшення або зменшення
дохідної та видаткової частини бюджету,
проводити їх розподіл між функціями, з
наступним затвердженням на черговій
сесії.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку, виз-
наченому Кабінетом Міністрів України,
позики на покриття тимчасових касових
розривів місцевого бюджету, пов’язаних
із забезпеченням захищених видатків
загального фонду, у межах поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку, на до-
говірних умовах, без нарахування відсот-
ків за користування цими коштами, з
обов'язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду.

10. Установити, що відповідно до статей
59, 80 Бюджетного кодексу України, у
поточному році встановлюється звітність
про виконання бюджету Щасливської сі-
льської ради:

— квартальний та річний звіти про вико-
нання бюджету сільської ради у двомі-
сячний термін після завершення відповід-
ного бюджетного періоду подаються пос-
тійній комісії з питань планування, бюд-
жету, фінансів та комунальної власності
в обсягах і за єдиними формами, вста-
новленими Державною казначейською
службою України.

11. Прийняти делеговані районною ра-
дою бюджету Щасливської сільської ра-
ди повноваження на утримання сільсь-
кого будинку культури, клубу та дошкі-
льного закладу освіти у 2016 році.

12. Установити, що у загальному фонді
бюджету сільської ради на 2016 рік до
доходів належать надходження, визна-
чені статтею 69 Бюджетного кодексу Ук-
раїни.

13. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2016 рік у частині до-
ходів є надходження, визначені статтею
69-1.

14. Додатки 1-6 та пояснювальна за-
писка до цього рішення є його невід’єм-
ною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з дня
його прийняття та застосовується з 1 січ-
ня 2016 року.

16. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію Ща-
сливської сільської ради з питань плану-
вання, бюджету, фінансів та комунальної
власності.

Щасливський сільський голова
  Л.О. ЛАБЗІН.

 Рішення Сухобалківської сільської ради від 24
грудня 2015року №15

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Сухобалківської сільської ради на
2016 рік, відповідно до статей 143, 144
Конституції України, Бюджетного ко-
дексу України та на підставі пункту 23
частини першої статті 26, статті 61
Закону України “Про місцеве само-
врядування в Україні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2016 рік загальний
обсяг доходів Сухобалківської сільсь-
кої ради у сумі 2003300 гривень, у тому
числі обсяг субвенції з районного бюд-
жету на утримання сільських будинків
культури, клубів та дошкільних закла-
дів освіти — 537800 гривень. Обсяг
доходів загального фонду бюджету
визначити в сумі 1993300 гривень, об-
сяг доходів спеціального фонду визна-
чити у сумі 10000 гривень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Сухобалківської сільської
ради на 2016 рік у сумі 2003300 гри-
вень, із них обсяг видатків загального
фонду бюджету в сумі 1993300 гри-
вень, обсяг видатків спеціального фон-
ду у сумі 10000 гривень. Затвердити
бюджетні призначення розпорядникам
коштів бюджету на 2016 рік у розрізі
тимчасової класифікації видатків та
кредитування (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету Су-
хобалківської сільської ради в сумі
10000 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік у складі
видатків бюджету Сухобалківської сі-
льської ради обсяг міжбюджетних тра-
нсфертів:

— субвенція із селищних та сільських
бюджетів на виконання власних повно-
важень територіальних громад сіл, се-
лища в сумі 54903 гривні (додаток 4).

5. Затвердити у складі бюджету Су-
хобалківської сільської ради кошти на
реалізацію місцевих програм на загаль-
ну суму 891449 гривень, у тому числі
обсяг видатків загального фонду бюд-
жету — 891449 гривень (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених
статей видатків загального фонду бюд-
жету на 2016 рік за їх економічною
структурою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчу-
вання;

— оплата комунальних послуг та
енергоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам;

— забезпечення інвалідів технічними
та іншими засобами реабілітації, виро-
бами медичного призначення для інди-
відуального користування;

— компенсація процентів, сплачу-
ваних банкам та/або іншим фінансо-
вим установам за кредитами, отрима-
ними громадянами на будівництво (ре-
конструкцію) чи придбання житла;

— оплата послуг з охорони держав-
них (комунальних) закладів культури;

— оплата енергосервісу.
7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію, послуги зв’язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої
заборгованості по оплаті вищезазна-
чених товарів і послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-

начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв, управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі
загального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, бухгалтерія
здійснює перерозподіл видатків за
економічною класифікацією в межах
загального обсягу бюджетних призна-
чень окремо по загальному та спеці-
альному фондах бюджету. Перерозпо-
діл бюджетних призначень за функці-
ональною класифікацією видатків здій-
снюється лише за погодженням із пос-
тійною комісією сільської ради з пи-
тань планування, бюджету та фінансів.
Дозволити бухгалтерії, за умови вне-
сення змін до обсягів субвенції з ра-
йонного бюджету на утримання сільсь-
ких будинків культури, клубів та дошкі-
льних закладів освіти, що вплине на
збільшення або зменшення дохідної та
видаткової частини бюджету, прово-
дити їх розподіл між функціями, з нас-
тупним затвердженням на черговій сесії.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у ме-
жах поточного бюджетного періоду за
рахунок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку, на договірних умовах, без
нарахування відсотків за користування
цими коштами, з обов'язковим їх по-
верненням до кінця поточного бюд-
жетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Ук-
раїни, у поточному році встановлює-
ться звітність про виконання бюджету
Сухобалківської сільської ради:

— квартальний та річний звіти про
виконання бюджету сільської ради у
двомісячний термін після завершення
відповідного бюджетного періоду по-
даються постійній комісії з питань пла-
нування, бюджету та фінансів в об-
сягах і за єдиними формами, встанов-
леними Державною казначейською
службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Сухобалківської сіль-
ської ради повноваження на утримання
сільського клубу та дошкільного зак-
ладу освіти у 2016 році.

12. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на 2016
рік до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2016 рік у частині
доходів є надходження, визначені ста-
ттею 69-1 Бюджетного кодексу.

14. Додатки 1-6 до цього рішення та
пояснювальна записка є його невід’єм-
ною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2016 року.

16. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію
Сухобалківської сільської ради з пи-
тань планування, бюджету та фінансів.

  Сухобалківський сільський голова
  Н.В. БАБАНСЬКА.
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НАСІННЯ ТЕРРА-ЮГ
  Соняшник: Мир, Люкс, Дозор, Кардинал, Бренд, Гранд, Ясон,
Жалон, та ін.
  Кукурудза: Дніпровська СВ181, Криничанська СВ257, СОВ 329 СВ.
  Люцерна, гірчиця, льон, суданка, просо та ін.
  УВАГА! Ми знаходимося за адресою: м. Миколаїв, вул.
Кірова, 238. Зоя Борисівна, тел.: (098)573-08-73, (066)235-01-28,
(067)440-10-26, лайф-(073)467-26-10, тел./факс (0512) 48-97-08.

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА.

  ПОЇЗДКИ В КАТЮЖАНКУ. Отець Олександр молит-
вами ДОПОМОЖЕ вам позбутися шкідливих звичок:
алкоголізм, куріння, наркоманія. ВИЛІКУВАТИСЯ від
різного роду недуг: епілепсія, безпліддя, ожиріння
і т. д. БЕЗ КОДУВАННЯ І ГІПНОЗУ!
  Телефони: 067-511-48-28, 066-511-48-28.

13 лютого, з 9.00 до 15.00,
купуємо ВОЛОССЯ

вартістю до 38 000 грн. за 1 кг,
а також ГОДИННИКИ (механічні,

наручні у жовтих корпусах)
за адресою: Доманівка,

вул. Леніна, 68 Д, перукарня "Мрія".

  Загублені державні акти на право власності на земельні ділянки
(пай) ЯК № 916336 та ЯК № 916335, видані 13 червня 2012 року на
ім ’я Голяченко  Світлани Миколаївни і зареєстровані  за
№  482270001001841 та № 482270001001842, вважати недійсними.

  Купуємо мед та віск оптом.
  Телефони: 095-4299434, 098-0471700.

  Фермерському господарству потрібний тракторист з досвідом
роботи на трактор МТЗ.  Оплата договірна. Тел. 0502644230.

  Продаються причеп ПТС-4 та автомобіль "Нива"
(газ, бензин). Телефон 0500236884.

  Агрофірма “Терра-Юг” у місті Вознесенську реалізує
посівний матеріал. Телефони: 0662841371, 0984281016.

40 днів світлої пам’яті
  13 лютого виповнюється 40 днів як невиліковна хво-
роба забрала у Вічність доброго, люблячого і найкра-
щого в світі чоловіка, батька та дідуся ГЕРЖЕВАНА
Івана Івановича (15.1.1942 р. — 5.1.2016 р.).
  Серце тремтить від болю,
  Як же важко без тебе жити,
  Такого щедрого і такого простого,
  Всім нам навіки тебе не забути.
  Пробач і ще 1000 раз пробач, що тебе врятувати ми не
змогли. Вічна пам’ять тобі, пухом лебединим — земля, а
душі твоїй — Царство небесне.
  Висловлюємо величезну подяку родичам, знайомим, друзям,
сусідам, колегам по роботі за моральну та матеріальну підтрим-
ку в цей тяжкий для нашої родини час.

Дружина, діти, онуки.

Вітаємо!
  1 лютого свій ювілейний день народження відзна-
чила член нашого трудового колективу різноробоча
ЮРЕСКУЛ Тетяна Павлівна.
  Щиро вітаємо шановну ювілярку із цією
знаменною подією, бажаємо їй міцного
здоров’я, довголіття, успіхів у праці й осо-
бистому житті.
Дирекція та профспілковий комітет
ТОВ імені Богдана Хмельницького.

Вітаємо!
  8 лютого свій день народження відзначив депутат
Доманівської районної ради, голова СФГ «Алекс»
ШКУРЧЕНКО Олександр Олександрович. Від щи-
рого серця вітаємо його з цією знаменною подією,
бажаємо успіхів у всіх починаннях, в депутатській ро-
боті, міцного здоров'я, довголіття, благополуччя, зді-
йснення усіх мрій і сподівань.
Хай ладиться скрізь: і в роботі, й в родині,
Хай радість несе Вам кожна хвилина,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога.

Доманівська районна рада.

  Колектив Кузнецівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. вис-
ловлює глибоке співчуття М.П. Белінській з приводу тяжкої втра-
ти — смерті МАТЕРІ.

Графік особистого прийому громадян
начальником відділу освіти Доманів-
ської райдержадміністрації на 2016 рік

  *Примітка: у відділі освіти працює «телефон довіри» за
номером 9-17-96, щоденно (крім святкових та вихідних днів), з
8.00 до 12.00, з 13.00 до 16.00.

«Гаряча телефонна лінія» відділу освіти
райдержадміністрації

  У відділі освіти Доманівської райдержадміністрації прово-
дитимуться сеанси прямого телефонного зв’язку “гаряча лінія”
начальником відділу освіти Білецьким Валентином Васильови-
чем за тел. 9-16-79: 21 червня 2016 року, з 9.00 до 12.00, 27
вересня 2016 року, з 9.00 до 12.00.

  Затверджено наказом від 20.01.2016 №15 “Про затвердження
графіків особистого та особистого виїзного прийомів громадян
начальником відділу освіти райдержадміністрації на 2016 рік”.

Посада, прізвище,
ім'я, по батькові

Дні та години
прийому,
телефони

Місце
проведення

При-
мітки

Начальник відділу
освіти райдержад-
міністрації
БІЛЕЦЬКИЙ
Валентин
Васильович

1-й, 3-й
четвер,

з 10.00 до
12.00, 9-16-97,

9-17-96

смт Доманів-
ка, вул.Космо-
навтів, 7,
кабінет

начальника

2-й, 4-й
четвер —
виїзний
прийом
громадян

  Продаємо насіння СУДАНКИ і ПРОСА від 500 кг,
КАРБАМІД. (0512) 67-03-14, 068-604-10-74.

  Продається кукурудзяний силос в селі Широкі Кри-
ниці. Телефони: 0505918782, 0958883156.

Графік особистого прийому громадян Сухо-
балківським сільським головою у 2016 році
Посада Дні та

години
прийому

Місце
проведення,
телефон

Примітка

Сухобалківський
сільський голова
БАБАНСЬКА
Надія
Володимирівна

1-й та 3-й
четвер, з
9.00 до
17.00.

с.Суха Балка, вул.
Центральна, 9, ка-
бінет сільського го-
лови, тел. 9-31-11.

2-й та 4-й чет-
вер —  проведе-
ння виїзних при-
йомів в селах Лі-
діївка, Іванівка.

  Затверджений розпорядженням Сухобалківського сільського
голови від 15.12.2015 р. №64.

  У Сухобалківській сільській раді за номером 9-31-11 діє "гаряча теле-
фонна лінія" з сільським головою Бабанською Надією Володимирівною:
15.01.2016 р., 15.04.2016 р., 15.07.2016 р., 12.10.2016 р., з 9 до 12 години.
  В Сухобалківській сільській раді працює щоденно, крім вихідних, “те-
лефон довіри” за номером 9-31-11, з 9.00 до 12.00, з 14.00 до 17.00.

ТОВ «ЦЕНТР ДАХУ»  здійснює продаж
металочерепиці, профнастилу та комплектуючих до них.

ПЕРЕВАГИ ПОСЛУГ КОМПАНІЇ
• Виготовлення замовлення до 3-х робочих днів.
• Використання сучасних технологій та високоякісного обладнання.
• Працюємо 7 днів на тиждень.
• Безкоштовна адресна доставка.
  смт Криве Озеро, вул. Мічуріна, 24П.
  тел. 097-03-33-299 – регіональний менеджер,
  тел. 097-233-63-33 – головний офіс.
  http://zentr-dahu.com.ua

Сердечно вітаємо!
  Вчора минуло рівно двадцять років від того пам’ят-
ного дня, коли головою правління нашого господар-
ства було обрано СІРОШТАНА Олександра Васи-
льовича. За ці два десятиліття завдяки його вмілому
керівництву, невичерпній енергії, високому професі-
оналізму, творчому ставленню до справи господар-
ство стало одним з найкращих у районі. Олександру
Васильовичу за вагомі трудові досягнення було при-
своєно високе звання заслуженого працівника сіль-
ського господарства України. Минулого року його
обрали депутатом Миколаївської обласної ради.
  Велику увагу в своїй роботі О.В. Сіроштан приділяє
соціальному розвитку села, надає постійну підтримку
школі, лікарні, церкві, дбає про ветеранів, малоза-
безпечених тощо, за що люди щиро шанують і по-
важають його.
  Нових Вам трудових звитяг, шановний
Олександре Васильовичу, міцного здоров’я
і довголіття. щастя, миру й благополуччя.

Правління, профспілковий комітет,
трудовий колектив СПрАТ «Україна».

  Продаю жом сухий, кормову дробину для худоби та
свиней. Телефони: 0661833618, 0680661930.

  Продаю добові курчата бройлери.
  Телефони: 0958600235, 0977134685.

  Продам поросят. Тел. 0959142065.

  Продаю недорого молодих курей-несу-
шок. Телефони: 0672823937, 0988453460.

  Продам дві кітні кози. Тел. 0997590069.

  13 лютого свій день народження відзначатиме наша
шановна вчителька ВЛАСЮК Ніна Дмитрівна.
Нехай вам легко сходить час робочий
І спокійні будуть вихідні,
Хай щастям сяють ваші добрі очі
І сонцем радують всі ваші дні.
Усіх земних вам благ бажаєм
За душу людяну, просту,
Всі квіти світу вам даруєм
За серце добре й теплоту!
З повагою учні 2-Б класу Доманівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів №2 та їх батьки.

 ТОВ «Золотий колос» постійно закуповує для виробництва
комбікормів, паливних пілетів зерновідходи, зерносуміші,
лушпиння соняшнику, горох, просо, овес, кукурудзу, ячмінь.
  Моб.: 0933942860, 0952565978, (0512) 424539.

Вдячні за підтримку
  Нещодавно нашу сім’ю спіткало велике горе — пішла з життя
дорога для усіх нас людина, люблячий, турботливий чоловік,
батько, дідусь, глава нашої родини Рогальський Іван Воло-
димирович. Висловлюємо щиру вдячність усім, хто підтримав
нас у важку хвилину і морально, і матеріально: сусідам, друзям,
колегам по роботі, односельцям. Низький вам уклін!
  Родина Рогальських.

  Терміново викуповую автомобілі різних марок,
а також після ДТП, пожежі, не розмитнені, проб-
лемні і т.д. Телефон 0958810575.

 ГРОШІ ТА ТОВАРИ
 В КРЕДИТ до 50 000 грн.!

   На будь-які потреби!
   Умови отримання: паспорт, ІНН.

Наша адреса: смт Доманівка, вул. Кірова, 64.
Детальніше про умови кредитування за наступними контактами:

тел.: (050) 386-12-78, 9-11-81.
  (Вартість дзвінків відповідно до тарифів вашого оператора зв'язку).
  Ліцензія НБУ №217 від 20.10.2001 р.

  Продам добові курчата «Адлер сріблястий» 13, 18, 25 лютого.
Якість гарантую. Тел. 380982154446, 380639121346, 38050173575.

Куплю намисто бурштинове. Тел. 050-524-2228.

  Куплю радіодеталі, плати, плати АТС, магнітні
пускачі і тумблери. Телефон 068-5590-500.

  Чистимо замулені криниці за новою технологією.
Викачуємо мул до твердого дна.
  Телефони: 0678752077, 0955400967.

Запрошуємо жителів Доманівського
району в магазин "Вікторія"
Пропонуємо крупи (ціна за 1 кг):

Крупа пшенична — 5,60 грн.
Крупа ячмінна — 6,60 грн.
Пластівці вівсяні — 10,85 грн.
Пшоно — 8,40 грн.
Висівка пшенична — 3 грн.
Комбікорм зерновий для птиці, свиней, ВРХ, мо-
лодняка (пшениця, просо, ячмінь, горох, кукуруд-
за, пшоно).

Пам’яті Вчительки

Роки людського життя порівнюють то зі швидкокрилими пта-
хами, то з «привередливыми конями», то з осіннім листям. Осо-
бливо помічаєш їх невпинний лет, коли більша частина життя
прожита, коли багато чого залишилось далеко позаду. І мені
здалося, що останні 10 років промайнули, як декілька днів.
Згадалося, як 10 років тому, напередодні Дня святого Ва-
лентина, пішла з життя моя колега — Постолатій Людмила
Михайлівна. Не так довго довелося мені попрацювати разом з
нею, але так багато запам’яталося.
Здавалося, немає нічого, чого б вона не вміла: давати цікаві

уроки, придумувати оригінальні заходи, проводити незвичайні
конкурси, шити концертні костюми, співати, танцювати, декла-
мувати, віршувати. Удома це була прекрасна господиня, яка так
часто ділилася рецептами смачнюших страв, пригощала незви-
чайною випічкою. А ще Людмила Михайлівна була люблячою
донькою, прекрасною берегинею сімейного вогнища, виховала
хороших доньок — таких світлих душею, як вона сама.
І що б не сталося, чи в сімейному житті, чи на роботі, завжди

на все дивилася з усмішкою, життєлюбством і невичерпним оп-
тимізмом, могла, як ніхто інший, підтримати у хвилини розпачу
і безнадії. З великою теплотою ставилася до учнів, прощала їм
образи і помилки, вбачала в кожному щось хороше. Особливі
стосунки склалися у неї з моїми дітьми: залучала їх до виступів
на шкільних і районних святах, придумувала для них цікаві ролі,
просто любила їх, стала хресною мамою мого сина. А для
педпрацівників була душею колективу, організатором в усіх
справах. Ініціативна, енергійна, цікава, талановита, привітна,
доброзичлива… Усіх цих слів замало для неї.
Думаю, що з повагою і світлим сумом згадують про неї не

тільки рідні, колеги, колишні учні, а й сусіди, односельці. Нам
усім так не вистачає Вас, дорога Людино.
Алла ЗАЖЕРИЛО.

Ми всі не вічні. Час проходить і забира від нас поволі
Життя, що квітне ще і родить, як та пшениченька на полі.
Вона завжди була такою: постійно в праці і в турботах,
Без відпочинку і спокою, вона «горіла» на роботі.
Навчала, думала, творила, неначе вчора — ось сидить,
Потім знялася, полетіла…
Вона на небі хай спочине, а наша пам'ять збереже,
Що їй належить, те нетлінне, що не повернеться уже.

  Анна Зажерило.

  Державний акт на право приватної власності на земельну
ділянку ЯЖ №868012 площею 1,90 га, виданий 5.10.2009 р. на
ім'я Башкуєвої Ірини Іванівни і зареєстрований за № 010901300108,
вважати втраченим.

  Продам будинок з земельною ділянкою 0,13 га по вул. Леніна.
Є газове та пічне опалення, вода, туалет. Разом з меблями та
бібліотекою або під новобудову. Тел.: 0506659894, 0938783798.


