
рIшЕння

П]ю бюд,кст ЗsзrмськоI сiльськоi reрпторiаj ьпоi .ромад, в.2022 piK

цад б!ом. rу l052J{юOfiю

. Керуючись Бюджетвим {одексом Украiви, ст. ]6, 59.6l Закову Украiни (Про
мiсцев€ самоврядуванш в yкpaiвb,, ст. ]4З Конституцii Укра]:ни. Зак*о" V*p"ii,,
<Про Держаний бюджет УФаiн, на 2022 PiKr. Гlодатковим {одексом Укр.jПл,
враховуючи рекоvен!ацi] постiйноi дeryraтcbboi Kov,ci-l l пиънь соцjшьво
економiчного ро]вrтку, бюджёту ъ Фiнавсiв, комувмьяо-l влacHocтi, реалiзацii
державЕоi реryляторно'i полiтrки, iнвестицiй та ]овнiшвьоековомiчних зв'язкiв,
Зазимська с;льська рада

ВиРIШилА]

]л]имськл сlльськл рлдд
БровАрськоtо рлйону киiвськоi ob.IAc,|.l

l. Визвачити ва 2022 piK:
доходп сiJIкького бk)джеry у cyмi

доходи загмьвого фонду сiльськоrc бюдхет} - l 82 996 500.00 rри в€яь та доходи
спецiальноrc Фонду сiльського бюджет/ 14 з54 000.00 гривень, згiдно з додатком l

вядатхл сiльського бюджету у cyMi !9? ]50 500.0cl гривеl]ь, у
вядатки загfiьвого фонду сiльськоm бюджету l55 4]7 897.00 гр!веяь
спецifuьвого Фонду сiльського бюджеry 4l 9I2 60],00 лривень, з.iдно з

лроФiцrr за зага_qьплм фоядом сiльського бюджету у cYMi 27558 60з 00
гривень rгiJно l Jo,raTKoM ] Jo цього рiшенняi

дефiцит за спецiальsлм фндом сiльського бюджету у cyMi 27558 60] 00
гривевьзгiдноз додатком 2 до цього рiшевяя;

оборотнвй я,rrшок бюлмпвх коштiв сiльського бюджету у рзмiрi466.122.00 гривень. цо ставовить 0.] % видаткiв тгФшФо фонду;iл;коЬ
бюд*еry, визвачеяих цим луякlомi

резервв,й фопд сi"rьського бюджету у porмipi 150 000.00 гриDень, що
ставовить 0,097 вiдсоткiв видаткiв загального фонду с;льського бюджету,
визвачених цим пункrом. Вицачаяня коштiв резервlrого фонду здiйсяювати
вiдповiдно до с]апi24 Бюджепою кодексу Украiви, Порядку використавш Kotllтiв
резервно.о фояду бюджету, ттверджеяою пфтаноюю кабiнсту Мiяiстiв Уr.раiнt
вiд 29 березня 2002 року Nq 4l5 (зiзмiяамл).

2. Затвердити бюФf,Фвi лрtзнsченяя головним розпорядяикам код]тiв
сiльського бюдкеry на 20:2 piк у розрiзi вiдловiдаlьних виконавцiв за бюджgrними
програмами/пiдпрограмами, згiдяо з додатками ] до цюго рiшення.



!

l

l
ф3. Заlвердиlи на 2022 piк li,li,l(бюдriс|иi трдпсфtр| п. ,riдно 1допатком 5 J]

цього рlшенн,, l ti
1.3аrверлиги на 2022 piK Ьподц кошrlв ьюл:rtетr роlвптку на здiпсrgпл

tа:\одiв нз б}дiшиuтво. рехiнсгрукцiю i ресtJврацiю обrпЬ виробп;rа
lомунlкацlпноI m соцIа,lьноi lнфрасфукгури ) розрi]i iнвесгицiйнп лрФ'стi{l
зпдно ] до!а]коv О!о цього рi lенля

5. 3аlвердиtи ро,лолiJ впфй бь4т.ту Зr,пvськоI сiJьськоI t еDпmDiuiJ
:P9I!{. 11 реtлi}iцiю чiсцlв.vр.rtон.льлдr прогр,ч у 2022 роф' в стJIU]_ýJх!Ф-qLгрн,. rlioHo r долаlкоч ? до чюrо рrшення, tl

6. УФдовиfи. що у ъгалъному фондi сiльсьхого бюджету на 2022 piK:
l ) до доходjв заl a,l bнol о фо}щ/ сiль{ькоm бюл жfl } нмеяа r ь доходи. визнатнi

Фалями бq Бюдr\фного кодекс} УкDаiни, lд Iрsнсферги. визначенi сrаппя 72
ьюдх(етяо|о кодекс) vкраiни (KpiM с)6венUiй. виrначенич стапею бс| m чдстиною
першою свлi /l Ьюлжетноm кодеtсу Уьраiниl. а lакож Taxi нддrомеrоц i
ыдповlдяо до la \ону vкраiя и "Про Держдвнил бюд* е l укра] ни 2022 р iK,.: , 

,l
.Податок ta бiр яа rоходи фtзичних Фiб;
_PeHlHa пlаIа la плsIа ]а викорисlання iнши\ пгироднич pe(}TciB;
_ дкциjний лодаlок.
_Пальяеi
- Податок ва нерухоме майно;
-Земельялй подаmхi
- Оре,iдм лшата и тмлю.
-Туристичвий збiр:
_сдrний податок:
-Держаsне мито;
_lншiяадyодження, i
2) л,(ере lJчи форv) ванн, у часl инl фiнмс)вапня . на.Dчодлеяня, виlначенiсг.

72.7З Бюджеlноlо ffодекс) У\"аiни:
7. Устаяовити. що джерелами формуваяяя слецiмьяоrc фяду мiсцевоm

бюджет/ яа 2022 piкi
l) у частинi доходiв с надодження, визяаченi статтями 69.1,7l Бюдхсrноm

кодексу Украiни, а такок TaKi вадходкення вiдповiдяо до Закояу Украiffи 'Про
Дерхавний бюджет Украiни :022 piK":

L Власsi вадходжеявя бюджетвих установ:
_ плата за послуги, що надаоъся бюдхетними устаповши згiдво зiх осяовЕою

_ плата за оренду майва бюджетяих усmнов. що здiйсвюФьс, вiдповiдно до
Зако!у Украiви <Прооренду державноm та комуваlьного майваD,

_ надходженн' коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськоmсподарськоm i
лiсоюсподарського вирбниц@j

- кодlти вiд продажу земелших дiлянок несiльськогосподарського призяаченм,
що перебумють у державнiй або комувшьнiЙ власностi, та земельних дiлrнок, якi
зяа{одяться на територii Автовомяоi Реслублiки Крим,

2) у частинi Фiнансування е надходженяя, визначеяi стап€ю .7l. 12 тл 13
Бюджетяого кодексу Украtни.



55 Бюджегвого кодексу УФаiffп
фо!ду сйьського бюджет} за j]x

- оплата працi працiввикiв бюджетвих установ (код 2 t l0);
_ нарахування ва заробiму плаry (код 2 I 20)i
- придбавня медикаментiв та перев'язочяих матерiшiв{код 2220)i
_ lабе,лечення прол) паiiи мрчувsнн, tKo1:2JO,i
_ оплата комунмьних послуг та енергоносi'lв (лод 2270):
- поточнi траясферти мiсцевим бюджФам (код 2620l
- соцiмьне забе]печенпя (код 2700),

9, Надатл право уорашiяяю фiнансiв Зазимськоi сiльс bкoi ради:
]) В чежа\ поlочяо,о бюджflноrc лерiод\ rлlil!нюваlи н; хонк}"сних заседц

розvlщення lимчJсою вiльних koшiB сlлкькоm Оюджет} на депоlиlних раýнкахз.iдно з Порядkом. визяачсним кабiнетом MiнicTpiB Украiни,
2) В межах ?лальнФо обсягу бюдi€тяих приrпачевь оФемо по загальвому та

спецiдьвому фондам сiлrcькоrю бюджету за обrрултовани, под",""" -пой-
розпорядника бюджfi нлх коштiв здiЙснюмтп перерозподiл бюджетних rcишуваль.
затreрджених у ро]писi сiльського бюджету та кошторлсахl в розрiзi економiчноi
клас,фiкацii видаткiв бюджету,

_ З) Поюджувати поданн, на повернення ломилково або вадмiру зарахован!х до
сiлкького бюлжеl) плаlежlв } вiдловiдни\ бюджеlни\ pax)HKiB лпя зареува!iя'
надходжень] вiдкритих в органах Казначейства,

4l '}дiйснюваlи пшФiллення кошlаvи 1 вiдповiдних paxyнKlB с;ль.ького
бюджеry для здiйсяення по@ряеяь надмiру сплачевих плат€жiв,
вiдповiдно до ]аконодавства,

8. Ви!начити на 2022 piK вiдповiдно до стапi
перелiк tахпщсltпх ст!тей видiткiв зsmльнOtu
екояомiчff ою структурою:

5) Затвердяl вати роlпогпJженш

l0. вiдповiдяо до статей 43 та 7з БюджФно.о кодексу
управлiяню Фiвансiв Зазимськоi сiльськоi ради оФимумти у
Кабiнеmм М;яiстрiв Укра'iви:

видаткlв сlльськоrc

Украiни нлдатя право
порядку, визнач€ному

покрипя тимчасових кrcових розрлвiв сiльського бюджету,
пов'язаяих iз забезпечеяням жrщених видаткiв заmьвого фонду. в межц
поФчвого бюджетно.о перiоду за рахувок коштiв .диного казвачейсы(оm рахунку
на !оlовlрних yvoBax беl нарdуваян, BlrcotKiB ld ьорисDмння
обов'язковим ]; поверненням до KiHщ поточвого бюджетлоло перiоду,

ll. Дозволити сiльськiй радi обслуговуванв, бюджетвих коштiв у частинi
бюлжеry розвлтку та ыIасних вадходжень бюджетних устаяов устаяовам, баякiв
д€ржавного секгору у порядkf] визяачевому Кабiветом M;HicTpiB Украiни.
вiдловiдво до частини друю'lсшi?8 БюджФIого кодексу Украiни,

l2. Головними розпорядfiиками коштiв сiльського бюджеry забезпеченяя
ви'.онавня яорм Бюджетноло кодексу Украiви стосовво:

l)затвердження ласпортiв бюджfiяих програм протягом,l5 днiвз дня яабраsяя
qинностl цим рlшевням;

2) здiйсненвя управ]iявя бюджетниvи кошrаци } межах вставоменях iM
бюджФних повноважевь та оцiнки ефеюивяостi бюджетяих лрограмl забезпечуючи
ефективне. резtльIативUе i цiлюве в.юрrстаняя бюджетних Фштiв, органiмцiю m



коордияацiю роботи розпорядникiв бюджФних коштiв нишого PiBM та
оreр*) щчi. бюrжепи\ кошliв ) бюдлеlноvу проUс(i:

Jl jдlиснення контолю я сво,часним поверяеннrм } повному обся]i до
бюдхету коштiв, наданих ]а операцiями з кредятуванн, бюджету, а т;ок кредитiв
(лозsх), терIjmрiальною громадою Micтa, TaKomTiB, надаяих пiд мiсцевimрятii;

4) забезпеченяя досryпяостi iяфрмацii пр бюджет вiдповiдно до
законодавства. а сам€:

_ здiйсвення публiчного представлення та пубliкацii iнформацj.i про бюджет за
бю!леlними прOграмами la бюJлеlhl лри,начеdнi шодо яких
ви]начевi цлм рiUJенням. вiдповiдяо до вимог та за формою, встмошеяими
Мiяiсlер!твом фiцансiв Украiiи, до l5 березн,2О2] року;_ олрилюдвення паспортiв бюджетних програм у триденний стрк з дн,
зlтверджеяня таких документiвi

5) взяпя бюджетвих зобов'язаяь, довrcстркових ]обов'язань за
та здiйснення витрат бюджеry;

б) забезпечвги в першочергоюму порядку потребу в коштах
працiвникiв бюджетних установ вiдловiдяо
Укра]ни умоволлати лрацiта розмjру MiHiMдbHoi зарбiтноi плати;

7) забезпечевня у поввому обсязi проведення po]paxyнKiв з! е!еltтричяу ъ
теплову енергiю, водолостачаввя. водовiдведення. лрлродний газ та послуги зв'язку,

'Ki 
спожлваються бюджетнrми установами, та укладавня договорiв за кожним

видом eнeploнociiв у меsа\ всmношених вiлповilниv lоlовнич роlпорядllикоv
бюджетяих коштiв обrрунтоваяих л iMiTiB спожлвання rоцо;

8) видiлеяi бюджетвi тутних фондiв лерераховувати
на рзрахувховi рахувки лiдлри€мств. вiдкритi в уставовах банкiвi

9) €Iв(рJиlи лivllи .llо"ивання енерюносliв ! наl!рдьниi поьаlникл для
кожяоi бюджfiноi установи, вяходячи з обсягiв вiдповiдних бюджfiяrх асигвувань,

lз. Установити, що керiвнllки бюджетв!х установ утримуоть чисельнiсть
працiвялdв та здiйсвюють фаппчнi видатк! ва зарйiтgу ллатуl sgючфчt
видатки на лремji та iншi види заоrочень чи винаюрод. !alepiмbн) допомоD в
межа фонду заробiтяоi плап, затвердженого t кошториса\ або шаяд
викорrстанвя бюлжетних коштiв.

14. Вiдповiдяо до пункту 8 cтaпi 2з Бюджетвого кодексу Украiни надати прФ
апараlу Заимсько'i сiльськоi рми у межах залмьно.о обсrry бюФкстних
прfiзяачень головяою розпорядвика бюджетних коштiв лерерозподiл видатdв
бюджеry i надавня кредrтiв з бюджеry за бюдкетними програмами! вхлючаючи
реrервяий фовд бюджету. доддтковi дотацii та субвенцii (з урахуваяЕям чвстяни
щостоi cтaтi l02 та частиви шостоi cтami lOE цього коде(су). а також збiльценш
видаткiв рзвит{у за рахунок зменшевн, irших видаткiв (окремо
спецiдьвим фондами бюдж€ту) у лорядку. вставошеному кабiяФом MiBicTPiB

l5. Якщо пiсля прийвяпя рiшенн' лро сiiьський бюджет повномкенш цодо
викояанвя функцiй або яадаявя послуг, на яке заrsерджене бюдrrетве призвачеявя,
переда.ть.я вiдповiдяо до за(онодаrcтм вiд одвого гоjовяого ро]порядяика коштiв
до iншою. riя бюджflноtо лоиlяачення не лрипинtrlьс! ] lalтoloB),lкя дq,

сJvи\ ФlнкцIй чи посл)l lншоv) IoloвHov} роjпорядниц

i



бюджеlяих кошliв. лкоv) Le дор}rено ъ прOUеJ)рою виjначеною часlиною о
cTBTTl2J ьюджетного код<ьсt У краiяи,

l6. Доручлти сiльському головi тбезп€чити умаданdя з вiдповiдвимlr
opmнaM}l мiсцевого самоврядування угод, передбачених бюджетнлм код€ксом
Украiни про прийвяmя _ передачу видаткiв до (з) сilьського бюджету у вяглядi
мiжбюджетних травсфертiв та лередачу вiдповiдвлх

_ 17. Надmи лраю Зsимськiй сiльськiй радi здiйснювати r 0I сiчня 2022 року з
бюджету Заrимськоi сiльськоi TePrTopiмbвoi громадл видатки ва .rабезлеч€ння
дlrльнос1l бюллеlних )claHoB. rакладiв. вiдповйно lo рфежув5нлп видаlкiв Miж
бюджетами, ви]наченого Бюджgrним кодексом Украiви, згiлно перелiку
затФрджеяоло у додатry 8,

l8. ДоJаl ки л, I_8 l невiд'l мною часl иною цьоl о рlшення,
l9. Це рiшення набирас чинностi з 0l сiчвя 2022 роху_

_ 20. Вiдловiдно до частини четreртоi стапi 28 Бюджетного кодексу УкраiЪв
забезпечити оприлюднення цього рilле}rя, в десятлденний строк э дня йог0

комiсiю з питавь солiшьно
KoMyHалbBoi &]acнocTi, редiзацii
зоввiшньое(оноуi,lних rв'язкi

цього рiшення поuасй ва лостiйну делутатську
економiчноlо ро.виlь], бюджеl) la ФIнансiв.
державноi реryляторtrоi лолiтики, iнЕстицiЙ та

l]iIx,liii Nl'} IlIlIK()

24 грудня 202l poкf
л! 2580_25_vllI


