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l,ос,гомЕJIьськА сЕJIиI-IцIIл PA/IA

БучАIIськоI,о рАЙоIry киiвськоi оБJIлс],I

ЛВАЛtIЯ,ГЪ ПП]РША СЕСIЯ ВОСЪМОГО СКJIИКДIIIIЯ

РIIШЕНIIЯ

к 23 >> JIю,гоI,о 2022 року

IIро се.ltипцний бюлrкет
f'ocToMe.llbcbKoi селипllrоi територiалыrоi
громаllи на 2022 piK>

ЛЪ163з-21-\,III.

(lQ53908_0_0!0
(rtод бrолжсту)

Керуючись БюджетI{им колексом УкраitIи, ЗакоtIом УкраIни ,.lIpo Micllclзc

саN,IовряJIУI]а}Iltя в YKpaTHi", врахову}оLIИ висIlовкИ та рекометrлатtii tcoMiciT З IIИТillII)

пJIануваIIня бю7цiкету, t};iHarrciB, l1iH ,ra соцiально-екоIlомi,tliill,о ,гzr I{уJIьтурного ро:]вI,l,гi(у

гроNlаlIи" ссJIишIIIа раrца l]ИРIIПИЛА:

1. Визначити на 2022 ptK:
* дохоли сеJIиш1IIого бlодrкету Гостоме.ltьськоТ ce;tlltrцHoi ,геllитtll"tiа.llыtоi' t,pclMzl.ltl4 )

,, ]',l гривеI]ь, у1омУ числi дохо/{И загальноI,О (loH;ly сеJIи]llIIог(l 0tt'l/{;ltс,гl,

ГРИl}еЛIll, та доходи спецiыtыlого фондlу селишIIlого бю2lrкст5,

1,1)ивсllь згi/lttо :] лоlltlтком i rlbot,o pittIetlttя;

- ви/tа.гки селищного бю:tлtету I'сlстомельськоТ селиtlUlоi ,l,ери,го1"liа:tыlОТ ГРtlМttl/{И )/

cyMi I,ривеIIL, у 
,готVIу .лислi видатки ЗаI-аJII)I{ОI'о фоrr2,цу ссJIиI]IIIоI,(I бttljlrliс,г),

, l,ривеlIь, 1,at вI,Iлатки сLtеtliа;lыtого rllotrlty селиll{tlоI,о бtс1.11ltст,у

I,риl]еIIьl

- II0RcpIIettIIrI t(pe/Ill1,iB llo ссJIиlI{ноI,О бкlд1lltе,гУ у суплi t,ри}}сIlь. ) 'l'()Mv l]Ilt'li

поl]срнеIlllяl кlэе.,1итiв ло загального фотlдlу сеJIиIцноI,о бтодrке,гу I,1)I,Il]cllb ,га IloBel]lIcIIIlrl

lс1_1еllитiв ло сIlсцiальноl.о фо1,1;tу селиlllного бtсlдцхссr,у I,ривеI{ь;

- IIа/IаIIIlя креltи,гiв:] сеJIиi]lI{ого бlсlдrкс,гу у суп,ri I,1)}ll]L'IlL, У'гОN,IУ Чt"tСЛi ttit]IzttltlЯ

ttlэсли-гiв iз заt.а:тьrtоl сi фоtl:{1/ сеJIиIIlIIогсl бкl71лtс,г1, I,p14t]CIil, l,al ltit,цilIilIrl lillcjl1,1 Ill] l,i

сllсtIit,t.llьttсlгсl (lolr2ly ссJIиlIlтIоI,о бttt2lлtсту r,риl]еI{ь;

cyMi

- профiцит за загаJlьним фондом сеJIищIIого бюджету у cyмri

згiдtло з до/{атком 2 дtr цього рiшення;

- дефiцит за спецiа_пыlим фондом селищ}tого бюл>lсету у cyMi
згiлно з додатком 2 до цьоl,о рiшення;

- оборотнlлй за;rипrок бюllпсетних KorrrTiB селищного бlодrкет5, у рсlзптiрi 100 000,00

гривснь, що с,гаIIоВить 0103 Biz{coTKiB вилаткiв заI,альногО фонду сеJIиIцI{ого бкl.цrкету"

визI{аLIеIIих циI\4 I]унк,гоN4 ;

- резервIllrii фонд ссJIиIцIIого бюдrкетУ у розмriрi l 500 000,00 гривень. LIIO Cl]0I{Ol]l'lTtэ

0о46 вiдсоТка видаткil] ,]аI,аJ]ыlОго 
фоrrдlУ сеJIищIIоI-О бlодлсету, визt{ачепих lll{M пуrIктом.

гривень

гривент,



2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв сеJIищноГо

бюд(лtету на 2022 pik у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюд>lсетними програмами,

згiдно з додатками З.,l до цього рiшення.
3. Затверлити Ila 2О22 рiк мiжбrолжетнi трансферти згiдно з додатком , До цього рiшення.
4. Затверли,ги на 2О22 piK обсяги капiтальних вкладень у розрiзi iнвестицiйних проектiв
згiдно з додатком б до цього рiшення.
5. Затвердити розподiл витрат селищного бюджету на реалiзацiю
мiсцевих/регiональних програм у cyMi 9:l iii)t} ftIiii,i!i} гривень згiдно з додатком 7 ДО цьОГО

рiшення.
6. Установити, що у загальному фондi селищного бюдrкету на2022 рiк

1) до доходiв загыIы{ого фондУ мiсцевих бюлхсетiв належать /1,охоли, визначеrti

с1аттеIо 64 Бюдхсетного кодексу Украiни, та траhсферти, визначенi статтями 93,96,97, 10l ,

Iоз-2,103-з, 103-6, 105 Бюджетного кодексу Украiни (KpiM субвенцiй, визначених cTaTTeIo

69 1 та LIастиною першою cTaTTi 71 Бюрlсетного кодексу Украiни);
2) дrкерелами формування загального фонду у частинi фiнансування е надходження,

визначенi стагтями 64, пунктом 4 частини 1 cTaTTi 15 Бюдлсетного Ko/IeKcy Украiни;
3) дrкерелами формування у частинi кредитування с надходження, визItаченi cTaTTeto

64 Бюджетного кодексу Украiни;
7. Установити, що дяtерелами формування спецiального фонду бюлжету Гостомельськоi
се.llищн оi територiальноi громад и на 2022 piK:

1) у частинi доходiв е надходження, визначенi статтеЮ 69-1, частиною першою cTaTTi

7l Бюджетного кодексУ Украiни та трансферти, що надаIоться з ffерrкавного бюдхtе,гу

Украiни MicbKoMy бюджету та з iнших мiсцевих бюджетiв.
2) у частинi фiнансування с надходження, визначенi пунктами 9 та 10 частини 1 cTar:Ti

71 Бюджетного кодексу Украiни;
З) у частинi крелитуваFIня е надходження, визначенi пунктом 1 i часr,ини 1 cTaTTi 69-i

БюlIlкетноI,о кодексу УкраТлlи.
8. УстаноВити, щО у 2022 роЦi кошти, отриманi до спецiаЛьногО фонлу селищноI,о бюдхtету

I'ocToMe.lrbcbKoi селищltоi територiальноi громади:
1) згiдно з пунктом 1 частини першоТ cTaTTi 69l Бюдхсетного кодексу УкраТни та

вiдповiднi заJIишкИ коштiВ спецiальнОго фондУ спрямовуЮться на реалiзацiю заходiв.

визIIачених частиною другою cTaTTi 71 Бюллtетного кодексу Украiни;
2) згiднО з пунктоМ 4 частини першtоi cTaTTi 69lБюджетного кодексу Украiни та

вiдповiднi заJIишки коштiв спецiального фонду спрямовуються на реалiзаuiю програм
природооХоронниХ заходiВ мiсцевогО значеннЯ вiдповiдно до перелitсу видiв дiяльностi,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 17 вересня 1996 року J\bl147 (зi

змiнами);
3) згiдно з пунктом б частини першоi cTaTTi 691 Бюдrкетного кодексу Украiни та

вiдповiднi залишки коштiв спецiального фонду спрямовуються на реалiзацiю ЗаХОЛiВ,

визначених частиноIо четвертою cTaTTi 13 Бюдхсетного кодексу УкраТни;
4) згiдrrо'з пунктом 8 частини першоi cTaTTi 69lБюджетного кодексу Украilrи та

вiдIrовiднi заJIишки tсоштiв спецiального фонду спрямовуються на вилатки цiльового

фонду, створеного ГостомеJIьськоIо селиц{ною радою;
9. Визначити у 2022 роцi

- грацичний обсяг надання мiсцевих гарантiй у cyMi 0,00 гривень;
- rla з 1 грулня 2О22 року r,раничний обсяг мiсцевого боргу у cyMi 0,00 гривепь та

граничний обсяг гарантованого мiсцевою радою боргу у cyMi 0,00 гривень.

10. ВизначитИ на 2022 piK вiдповiднО дО cTaTTi 55 Бюлхсетноt,о кодексу УкраТни

захишlеними видатками селищного бюджету Гостомельськоi селрtшIнсli територiальноТ

громади видаl,ки заI,аJIьного фонлу на :

i}ll.]Ii1,1v rtpi,t;li ttlrlttlitзtItitiit,l tiLtl":ц;I(с l llll\,\,c,liiiJllrз.

I1ill.)i-tx\ilrilItiIя trll l.iapoiji,r пч l1,1I;,t l,\/:



]ti)li,I(i1:1illrl \{c,]tt.{Iii]\lcI1,1 il1 't'i] ticpt]t),'я'}Y]]i,1,1lllli}t]l }vllt'lt]l)li1,;ll}]:

. ti}(iс,j I i с l:lcl i l]rI l l l){).]цYIi,т abl14 .xal)rt \i tiitIl } ! rt :

()il.] l[] t,\] li()N,li i}il.;lbl l I,1х l lOcJ lyl l i,l еl tepj,OI luсil'Jl:

с(){ tii1,1l Ll lc,taC)c,}l ti),lt]I,1l t я :

t li),I ()tII I i r 1lаt tt:rIli:11,1 1,1 \l iCl l()ltItп,t бltl,,l;Kc,t ltM :

()ll. lil t ) (.,lIcl1I ()C(,pltic) .

11. Вiдповiдно ло ста1ей 4З та73 Бюдхtетного кодексу Украiни надати право Управлirrнкl

фiнансiв Гостомельськоi селищноI ради: . _ _

- укJIадати в устztновлеIl.му порядку i.од, з Управлiнням Державноi казначейськоТ

службИ Украiни у м, Iрпенi КиiвськоТ облаотi про отримання короткотермiнових позичок

на покриття тимчасових касових розривiв селищного бюд>tсету, пов'язаних iз забезпеченням

захищениХ видаткiВ загаJIьногО фонду, в першу чергу на оплату працi праIIiвникiв

бюдхсетнИх устаноВ та I{арахуВання на заробiтнУ пJIату' придбаннЯ продук,IiВ Харт_IуванIIя та

медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiТв в межах поточного бюдхtетного

перiоду за рахунок коштiв сдиного казначейського рахунку на /(оговiрних умовах без

нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами,, : у мiхссесiйний ,r"рiол, з метою термiнового проведення видаткlв головними

розпорядниками бюдхtетних коштiв за рахун;к субвенцiЙ, дотацiй з ,Щержавного бюлжету

украiни селищному бюдrкету та з 
^ 
iнших мiсцевих бюджетiв, вносити змiпи за

фуrлкцiоныIьною та економiчною класифiкацiсtо до селищного бюдхtе,гу Гостомельсьtсот

сеltиrцноТ ТериТорiаJIЬноi ГроМаДи шляхоМ Вилання вiДповiлного 'uп*у-:.1Тi:]'1Т'х
фiналrсiв Госiомельсьlсоi селиrцноi ради з 1rодальшим затвердженням цих вилаткIв на сес11

I'оотомельськоi селищноТ ради (пункт 7 cTaTTi 2З Бюдrrrетного кодексу Украiни);

- погодх(увати подання та повернення помилково або надмiру зарахованих до

бюдrке.гу I-остомельськоi селищноi Ъериторiальноi громади платеrкiв з вiдповiдних

бюдхtетних paxyнKiB для зарахування 
"uдrодrr,aпь 

вiдкритих в opl,aнax казначейства;

- здiйснюваги пiлкрiпп.riпп коштами з вiдповiдних paxyHKiB бюдrкету д:iя злiйснення

повернень помилково та надмiру сплачених платежiв (пункт 7 порядlсу 1,:::lii:::::
(перерахування) коштiв, помилково або надмiру зарахованих /iо державного та мlсцевих

бюдrкетiв, затвердженого накаЗом MiHicT"p"r"u фiнансiв Украiни вiл 03,09,2013р, Nq787);

1,2. установити, що пiдприемства, установи та органiзацii, якi IIаJIежать до KoMyHa,ltbHoT

B;racHocTi Гостомельськоi селищноi територiальноi громади, сплачують до загального

фондУ бюдхrетУ Гостомельськоi селищноi територiаJIьноi громади частину чистоГо

прибутку (доходу) у розмiрах, влtзначейих рiшенням Гостомельськоi селиrцноi ради,

Частина nrbroio прибутку (доходУ) с,,лачусться до бюд>lсету I'ос,гомельськоi

селищноТ територiальноТ громади у строки, вста}Iовленi д,тtя сплати податку на прибуток

пiдприсмсlв' 
або особi, яка виконуе його обов'язки ук;rа2даги з

13. /]оручити селищному голов1, аtlrl UUUUI, '''.cL 
lJ'l\UllJ9 ":" :"--"-:

вiдtlовiднИми органами мiсцеВого самоврядування угоди, передбачених ст,93 Бюджетного

кодексУ Украiни, про прийн"r."-rr.р.оuоу br4-nlB до (з) .Ъп"щrrо.о бюджету у виглядi

мiхсбюдхсетних трансфертiв та передачу вiдповiдних повноважень.

14. l'оловним розIIорядникам KoшrTiB селиIцного бtодхсе,ту I'ос,гомельськоТ се,lтищноТ

.гериторiа;lьнсli гром ади ,га олержувачам коштiв сеJIищного бюдrке,гу Гостоме,ltьськот

селищноi територiа;lьtлоi i,ромали на виконанFIя норм Бlоджетного колексу Украiни:

1) на виконалIня Rимог наказу MiHicTepcTBa фiнаноiв УкраiнИ вlд26 серПня 2014 рокУ

N'98зб <Правила складаI{ня паспортiв бюджетних програм мiсцевих бюдrкетiв та звiтiв про

i.x виконання> (зi зпtiltами). забезпечити: розробку проектiв паспортiв бюдхсетних програм

i надання ix на поголження до Упра"пirоп" фiнансiв Гос,гомельськот се;rиtцноi раlIи та

затвердження tlро,гягом 45 днiв пiсля набрання чиннос,гi цьоI,о рiшенtlя; внесенIIя R

установJIеному IlорЯдку змlн до паспортiв бюлх<етних програм бюлltсетного гtерiоду;



2) здiйснювати управлiння бюджетними коlIIтами у межах встановлеItих iм
бюдrкетних повнова}кень та оцiнки ефективностi бюдхсетних програм, забезпе.Iуючи
ефективне, результативIле i цiльове використання бюджетних коtlt,гiв, оргаrliзашiIо та
координацiю роботи розпорялникiв бюдхrетних копtтiв нижчого рiвrrя та одерхtувачiв
бюд{lкетних коrптiв у бюджетному процесi;

3) забезпеLIити достlrпtIiсть iнформацii про бrодхсет вiдповiлно до законодавствa' а

самс:
здiйснення публiчного пре/{ставJIення та публiкацii iнформаrtiТ про бюдrке,г за

бюдтсетними програмами та показниками, бюджеr,нi признаLIення щодо яких визначенi цим
рitпенням, вiлповillно до вимог та за формою, встановленою MiHicTepcTBoM cPirrarтciB

Украiни, до 15 березлIя 2022 року;
оприлюднення паспортiв бюджетних hрограм (включаючи змiни до паспор'гiв

бюджетttих програм) у триденний строк з дня затвердження таких докумеtлтiв;
4) забезпечи,l,и у першочерговому порядку rrотребу в коштах на опJIату праrli

rrраlliвникiв бюдrкетних установ вiдповiлно ло встановлених:}акоIIо/Iавством УкраТни умов
оплати гIрацi та розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати;

5) забезпеLIити у повному обсязi проведення розрахункiв за еJIектричну та теIlлову
енергitо, водопостачання. водовiдведення, природний газ, iншi енергоносii, комунаrы,li
IIосJIуI,и ,га послуги зв'язку, якi сtIотсиваIоться бюllхtетними установами, та укладаI{нr{
договорiв за кожним видом вiдповiдrлих послуг у межах бюдхсе,rтrих асиI,I{уваrIь,

затверджених у tсошторисi
6) брати бtодхсетtli зобов'язання за загаJIьним та спецiалытим фоrtдами бкl71;ttету

I-'остtlме"itьськоТ селищноi територiальноi громади виключно в межах вiдгtовi/tttих

факти.ltлих надхолжень до спецiального фонду бюджету Гостомельськоi селиrr{ноI

тери,горiа;tьноI громади, враховуIочи необхiдIлiсть виконання бюдлtеr:них зобов'я:]агtь

минулих poKiB, узятих на об.lIiк в Управлiнтri дерrкавноТ казrtачейськоI служби УкраiтIи у пl.

lрпенi КиiвськоТ областi;
15. Кошти, rrередбаченi IIоло>ttенtлям про цiльовий фонд се.llищноI рали ccli{iiulbttt-i-

економiчlлого розвитку сеJIища Гос,гомель зараховуються ло сllеr{iа:rьтrого фон7lУ
сеJIиIцIJого бюдхсету I-остомельськоi селиш{ноi територiальноi громади. Затверлити на2022
piK tlерелiк видаткiв, якi булуть фiнансуватися за рахунок коштiв цiльового фонлу
соtliально-економiчного розвитку Гостомельсьtсоi селиlцttоi,гериторizurr,ноТ громади згil{tlо

додатку 9 до цього рiшеtlня
16. l{e рiшення набирае читrlrостi з 01 сiчня 2022 року.
17. Щоzrатки 1 - 10 до цього рiшення е його невiд'смною частиною.
18. УгrравrIiннtо фiнаrrсiв f'остомельськоТ селиtцноi ради забезпечити оприJIIодFIеIII{я [Iього

рiIпенtlя в /{есятидеttлlий строк з /Iня його пllийняття вiдповiдно до LIастиIIи четвер'тоi с'гаrгr"i

28 БrоджетIIого кодексу Уrсраiни на офirдiйному сайтi Гос,гоме.ltт,ськоТ селиш{rtоТ ради.
19. IHlшi IIоJIоження, lцо регла]\{ентую,t,ь процес виконаI{ня сеJIищнОГО бЮДЖеТУ.

I-о.шовним розпорядникам коштiв бюдхtету Гостомельськоi се.llищноi територiалыlсlТ
громали:

- у десятиденний ,гермiн забезпечити скJIадання та загвердженtIя копIторисlв дохолtв
i вилаткiв бlод>ttетIIих установ,Irланiв використання бтодrкетIlих коштiв одерхtувачiв tсоштiв

бюдrке,гу l-ос,гоплелl,ськоi се:lищлtоТ тери,горizuIьноi громади i полати iх Управ:littнtо
дерхсавноi t<азначейськоТ служби Украiни у м. Iрпенi Киiвськоi областi;

- утримувати чисеJIыliс,гь працiвникiв та здiйснювати фа.ктичнi видатки на заробiтгlУ
IIJIату, вклк)LIаIOчи видатки на премii та iншi види заохочеIIь чи винагорол, MaTepia:lbHy

/{оlrомогу, лиrrlе в ме)ках фонлу заробiтноi плати, затвердженого дJIя бюдrкетtlих ycTar{OB У
кошторисах або планах використання бюлжетних коштiв;

- якu{о пiс"тtя прийняття рiшення lTpo бюдrкет I'остомелt,ськоТ се.llиtцtrоi територiаrrьноI
громали IIовIIоваження щодо виконаIIня функцiй або надання посJIуг. на яке затвер/Iжене

бюд>tсеттlе призначення, передасться вiдповiдно до закоFIодавства вiл однtlt,о I,оJIоI]}Iого

розIIорядника кошr,гiв бюлже,гу Гостомельськоi оелиtцtrilТ територiальноТ t,ромzу-ци до iHllltll'cl,



дiя бюджетного призначення не припинясться i застосовуеться для виконання тих саNIих

функцiй чи послуг iншому головному розпоряднику бюджетних коштiв, якому це доручено

за процедурою визначеною частиною.6 cTaTTi 2З Бюдхсетного кодексr Уlliiiт:

плаFIування бюд}кету, фiнаrrсiв, цiн та соцiально-е

громади.

Селищний голова

i культурного розвитку

Юрiй ПРИЛИПКО


































