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миколдiвськА сIльськА рАдА
сумського рдйону cyмcbKoi оБлАстI

миколдiвськд сIльськА тЕрИторIАлЬнА громАдА

вiд 24.12.202l
с. Миколаiвка

восьмЕ скликАннrI
СIМНАДЦЯТА CECUI

рIшЕння
лъ 43

Про бюджет
Ми колаIвськоТ сiльськоТ територiальноi громад и

на 2022 piK

(18512000000)

-

(код Оюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом Украiни, Законом УкраiЪи пПро мiсцеве
самоврядування в Украiнi>> Миколаiъська сiльська рада ВирIшилА:

1. Визначити на2022 рiк- доходи бюджету Миколаiвськот сiльськоi територiальноi громади уcyMi 79 671 228 гривень, в томУ числi доходи .u.-""ого фонду бюджету -78 251 784 гривнi та доходи спецiального фонду бюджету'- l 4lg 444 гриЪнi
згiдно з додатком 1 до цього рiшення;

- видатки бюджету Миколаiвськоi сiльськоi територiальнот гром ади уcyMi 79 67| 228 гривень, В томУ числi видатки ,u.-"r,o.o фо"дубюджетУ - 74 809 811 гривенЬ та видатки спецiального фо"лчбюджету - 4 861 4I7 гривень;

- профiцит за загапьним фондом бюджету Миколатвськоi сiльськоi
територiальноТ громади у cyMi 3 44I 97З гривнi згiдно з додатком 2 до цього
рiшення;

- дефiцит за спецiальним фондом бюджету Миколаiвськоi сiльськот
територiальноi громади у cyMi з 441 97З гривнi згiдно з додатком 2 до цього
рiшення;

- оборотний залишок бюджетних коштiв бюджету lvlиколаiвськоi
сiльськоТ територiальноi громади у розмiрi 150 000 .р""."", що становить
0,2 вiдсотка видаткiв загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету МиколаТвськоТ сiльськоi територiальноi
громадИ у розмiРi 150 000 гривень, що становить 0,2 вiдсотка видаткiв
загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
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2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв
бюджету МиколаТвськоi сiльськоi територiальноi громади на 2022 piK у
розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами згiдно з

додатком 3 до цього рiшення.

3. Затвердити на2022 piK мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатком 5

до цього рiшення.

4. Затвердити на 2022 piK розподiл коштiв бюджету розвитку на
капiтальнi вкладення бюджету Миколаiвськоi сiльськоi територiальноi
громади, що спрямовуються на створення (булiвництво), реконструкцiю,
технiчне переоснащення основних засобiв в розрiзi iнвестицiйних проектiв
згiдно з додатком б до цього рiшення.

5. Затвердити розподiл витрат бюджету МиколаiвськоТ сiльськоi
територiальноi громади на реалiзацiю мiсцевих/регiональних програм у
2022 роцi у cyMi 12 588 764 гривнi згiдно з додатком 7 до цього рiшення.

6. Установити, що у заг€шьному фондi бюджету МиколаiвськоТ сiльськоi
територiальноТ громади на 2021 piK:

1) до доходiв загального фонду бюджету н€Lпежать доходи, визначенi
статтею 64 Бюджетного кодексу УкраТни, та трансферти, визначенi статтями
97 та 101 Бюджетного кодексу Украiни;

2) джерелами формування у частинi фiнансування с надходження,
визначенi пунктом 4 частини першоТ cTaTTi 15 Бюджетного кодексу УкраТни.

8. Установи^ги, що джерелами формування спецiального фоrrду бюджету
МиколаТвськоТ сiльськоi територiальноi громади на 2022 рiк:.

1) у частинi доходiв е надходження, визначенi статтею 69l Бюджетного
кодексу Украiни;

2) у частинi фiнансування € надходження, визначенi пiдпунктом 10

пунктом 1 cTaTTi 7l Бюджетного кодексу УкраIни.

9. Установити, tцо у 2022 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду
бюджету МиколаТвськоi сiльськоi територiальноТ громади згiдно з
вiдповiдними пунктами статей бg| , 7| та 72 спрямовуються на реалiзацiю
заходiв, визначених Бюджетним кодексом УкраiЪи.

10. Визначити на 2022 piK вiдповiдно до cTaTTi 55 Бюджетного кодексу
Украiни захищеними видатками бюджету Миколаiвськоi сiльськоi
територiальноТ громади видатки заг€Lпьного фонду на:

оплата працi працiвникiв бюджетних установ;
нарахування на заробiтну плату;
придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комун€tльних послуг та енергоносiТв;
соцiальне забезпечення;



поточнi трансферти мiсцевим бюджетам.

, 
1 1. Надати право начаJIьнику фiнансового управлiння МиколаТвськоi

сiльськот Ради В межах поточного бюджетного перiоду здiйснювати на
конкурсниХ засадах розмiщення у 202l роцi тимчасово вiльних коштiв
бюджету Миколатвськоi сiльськоi територiальноi громади на вкJIадних
(депозитних) рахунках у банках з под€tльшим поверненням таких коштiв до
кiнця поточного бюджетного перiоду.

12. Вiдповiдно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу Украiни надати
фiнансового управлiнняправо начальнику фiнансового управлiння Миколаiвськоi сiльськоi Ради

отримувати у порядку, визначеному Кабiнетом MiHicTpiB Украiъи позики на
покриття тимчасових касових розривiв бюджету Миколатвськот сiльськоi
територiальноi громади, пов'язаних iз забезпеченням захищених видаткiв
загального фонду, в межах поточного бюджетного перiоду за рахунок коштiв
еДИНОГО КаЗначеЙського рахунку на договiрних умовах без нарахування
ВiДСОТКiв за користування цими коштами з обов'язковим ik поверненням до
кiнця поточного бюджетного перiоду.

13. Головним розпорядникам коштiв бюджету МиколаiЪськоi сiльськоi
ТеРИТОРiальноi громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу
Украiни стосовно:

1) ЗаТВерДЖення паспортiв бюджетних програм протягом 45 днiв з дня
набрання чинностi цим рiшенням;

2) здiйснення управлiння бюджетними коштами у межах встановлених
iM бЮджеТних повноважень та оцiнки ефективностi бюджетних про|рам,
забезпечуючи ефективне, результативне
коштiв, органiзацiю та координацiю
коштiв нижчого рiвня та одержувачiв
процесi;

3) забезпечення доступностi iнформацii про бюджет вiдповiдно до
законодавства, а саме:

ЗдiЙснення публiчного представлення та публiкацii iнформацii про
бюджет за бюджетними програмами та пок€вниками, бюджетнi призначення
щодо яких визначенi цим рiшенням, вiдповiдно до вимог та за формою,
встановленими MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраiЪи, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортiв бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документiв;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здiйснення витрат бюджету;
5) забезпечення у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну

Та ТеПЛОВУ енергiю, водопостачання, водовiдведення, природниЙ газ, iншi
еНеРГОнОсii та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами,
та укладення договорiв за кожним видом вiдповiдних послуг у межах
бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисi.

14. Надати право виконавчому KoMiTeTy за погодженням з постiйною
КОмiсiею з питань мiсцевого самоврядування, соцiально-економiчного

i цiльове використання бюджетних
роботи розпорядникiв бюджетних
бюджетних коштiв у бюджетному



РОЗВиТкУ громади, планування мiсцевого бюджету, фiнансiв, пiдприемництва
Та торгiвлi, реалiзацii державноi реryляторноi полiтики при необхiдностi
ВН'ОСити змiни до бюджету МиколаiЪськоi сiльськоi територiальноi |ромади:- в межах заг€шьного обсяry видаткiв по головному розпоряднику
бюджетних коштiв;

- До дохiдноi та видатковоi частини бюджету в частинi мiжбюджетних
трансфертiв при додаткових надходженнях з державного бюджету i мiсцевих
бюджетiв субвенцiй та дотацiй.

15. Щане рiшення вступае в дiю з 01 сiчня 2022 року.

16. ,Щодатки |, 2, З, 5, 6, 7 до цього рiшення е його невiд'емною
частиною. Щодаток 4 <Кредиryвання мiсцевого бюджету>> не
заповнюв ався за вiдсутнiстю даних.

Т7. Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Бюджетного кодексу
Украiни виконавчому KoMiTeTy забезпечити опублiкування цього рiшення у
десятиденний TepMiH з дня його прийняття на офiцiйному сайтi
МиколаiвськоТ сiльськоi ради та у г€Lзетi <BicTi Сумських громад)).

18. Контроль за виконанням даного рiшення цокJIасти на постiйну
комiсiю з питань мiсцевого самоврядування, соцiально-економiчного
розвитку громади, планування мiсцевого бюджету, фiнансiв, пiдприсмництва
та торгiвлi, реалiзацii державноi регуляторноТ полiтики.

сiльський голова Сергiй САМОТОЙ


