
  
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 

VІ СКЛИКАННЯ 
Позачергова 15 сесія 
РІШЕННЯ № 15/813 

від   29  грудня  2011 року                                                                    м. Боярка 

 
Про затвердження  міського 
бюджету на   2012    рік 
 

        Керуючись пп. 23 п.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Бюджетним кодексом  України, рішенням Боярської міської ради УI 
скликання № 15/813 від 29 грудня 2011 року  «Про затвердження міського 
бюджету на 2012 рік», враховуючи рішення районної ради про районний бюджет 
Києво-Святошинського району на 2012 рік, - 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Встановити загальний обсяг доходів  міського бюджету на 2012 рік у сумі 

46 786,3 тис.грн. 
Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 39 300,00 
тис.грн.,  спеціального фонду бюджету   7 486,3 тис.грн., у тому числі 
бюджету розвитку  3 635,0 тис. грн. (додаток 1). 
 

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі 
46 786,3 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  
сумі 39 300,00 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 7 486,3 
тис.грн.,  у тому числі  3 635,0 тис. грн. бюджету розвитку за тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток  2) та 
головними розпорядниками коштів (додаток № 3). 
 

3. Встановити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів 
міського  бюджету  у сумі  10,00 тис.грн.  
 

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток  4) на 2012 рік: 
- коштів, що передаються до районного  бюджету в сумі  11 785,20 тис. грн. 

     - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах в сумі 1 143,30 тис.грн. 
 

5. Встановити, що перерахування коштів, які передаються до районного 
бюджету, здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних 
відрахувань  від надходжень доходів до загального фонду міського  
бюджету, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,  в 
розмірі 41,8% згідно із додатком  4  до цього рішення.  



 
6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок 

коштів бюджету розвитку (додаток  7). 
 

7. Встановити обсяг резервного фонду міського  бюджету на 2012 рік у сумі 
365,00 тис. гривень. 

 
8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду 

міського  бюджету на 2012 рік за їх економічною  структурою:  
           оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110); 

нарахування на заробітну плату (код 1120); 
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132); 
забезпечення продуктами харчування (код 1133); 
трансферти населенню (код 1340);  
оплата ком. послуг та енергоносіїв (код 1160); 
трансферти місцевим бюджетам (код 1320) 

 
9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

міських  програм на загальну суму    1 975,00 тис.грн.  (додаток  8).  
 

10.  Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому 
порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та 
розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних 
бюджетних асигнувань. 
    Надати право міському голові укладати з Головним Управлінням 
Державної Казначейської системи  України  в Київській області договори 
про надання короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів міського 
бюджету. 
 

     11. Встановити, що головні розпорядники коштів міського бюджету мають 
право брати зобов’язання на здійснення видатків у 2012 році, враховуючи 
необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, тільки в 
межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на поточний 
рік. 

               Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного 
розпорядника іншому здійснюється відповідно до ч. 6 ст. 23 Бюджетного 
кодексу України. 

          Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на 
виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне  
призначення, передається від одного розпорядника бюджетних коштів 
іншому розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не 
припиняється і застосовується  в межах визначених цим рішенням, для 



виконання тих самих функцій чи надання послуг розпорядником 
бюджетних коштів міського бюджету, якому ці повноваження передані. 

 
12. Дозволити міському голові протягом бюджетного періоду за 

обґрунтованим поданням розпорядників коштів міського бюджету 
здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в 
межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та 
спеціальному фонду міського бюджету.  

 
13.   Додатки № 1,2,3,4,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
 
14.   Доручити міському голові м. Боярки звернутися до Києво-Святошинської    

районної адміністрації  збільшити  фінансування соціально-економічного і 
культурного розвитку міста.   

 
15.   Дане рішення вводиться в дію з 01.01.2012 року. 

 
 

Міський голова Т.Г.ДОБРІВСЬКИЙ 
 
Згідно: 
Секретар ради 

 
 
Д.І ПАЛИВОДА 
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