
 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Тридцятої другої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання  

 

 

№ 1104-VIII                                                                       від 28 грудня  2022 року 

 

ПРО БЮДЖЕТ ФОНТАНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ НА 2023 РІК 

 (15588000000) 
                код бюджету 

     Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, п.23 ст.26, ст.61 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Фонтанська сільська  рада   

ВИРIШИЛА: 

1. Визначити на 2023 рік: 

доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі 238 376 432 

грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади – 237 665 992 грн. та доходи спеціального фонду бюджету сільської 

територіальної громади – 710 440 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 238 376 432 

грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади – 208 392 094 грн.. та видатки спеціального фонду бюджету сільської 

територіальної громади – 29 984 338 грн.; 

профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 29 273 898  грн.. згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 29 273 898   грн. згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської  

територіальної громади у розмірі 50000 грн., що становить 0,024 відсотка 

видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, 

визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 435 

193 грн., що становить 0,21 відсотка видатків загального фонду бюджету 

сільської територіальної громади, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 

коштів бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3  до 

цього рішення. 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 



                 Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених з 

місцевого бюджету (за рахунок коштів бюджету Фонтанської сільської 

територіальної громади) іншим бюджетам, а також обсяг субвенцій, виділених з 

обласного та місцевих бюджетів бюджету Фонтанської сільської територіальної 

громади, зберігаються на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у 

наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. 

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проектів  згідно з додатком 6 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію  

місцевих програм громади у сумі 166 921 304 грн. згідно з додатком 7 до цього 

рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської 

територіальної громади на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, 

та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103-2  Бюджетного кодексу України,  

а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2023рік»: 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 

Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»: 

2) у частині фінансування є надходження визначені статтею  71  

Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду 

місцевого бюджету згідно з статтями 69-1 та 71  Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного 

кодексу України. 

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду 

на: 

оплату праці працівників бюджетних установ та закладів; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев‘язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 

користування; 

програму державних гарантій медичного обслуговування населення; 



оплату енергосервісу; 

наукову і науково-технічну діяльність. 

10.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право начальнику управління фінансів Фонтанської сільської ради  отримувати 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, 

пов‘язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах 

поточного 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. 

11. Установити, що у 2023 році розпорядники коштів бюджету громади:  

1) відповідно до пункту 10 розділу ІІ Порядку обміну інформацією між 

Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на 

місцевому рівні, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 

серпня 2021 року № 488 надають інформацію до інформаційно-аналітичної 

системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів 

«LOGIСA»; 

2) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 

серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм 

місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» забезпечують: розробку проектів 

паспортів бюджетних програм і надають їх на погодження до  управління 

фінансів   Фонтанської  сільської ради протягом 30 днів з дня набрання  

чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом  45 днів після 

набрання чинності цього рішення; внесення в установленому порядку змін до 

паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду; 

2)  відповідно до пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу 

України здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених 

йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечують  відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу 

України доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 

саме: 

- оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Фонтанської 

сільської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період 

(включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня 

затвердження таких документів;  

4) беруть  бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним 

фондом бюджету громади тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених 

кошторисами; 

5) забезпечують 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 енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами; 

6) забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ , інші енергоносії , 

комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними 

установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у  

межах бюджетних асигнувань , затверджених у кошторисі;  

7) беруть бюджетні зобов'язань за спеціальним фондом бюджету громади 

виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду 

бюджету; 

8) за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної 

плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах 

бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання 

та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням 

бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої 

заборгованості; 

9) забезпечують утримання чисельності працівників та здійснюють 

фактичні видатки на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші 

види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду 

заробітної плати, затвердженого в кошторисах. 

12. Враховуючи норми статті 23 Бюджетного кодексу України у 

процесі  виконання  бюджету сільської територіальної громади: 

1) доручити виконавчому комітету  Фонтанської сільської  ради у 

межах  загального обсягу  бюджетних призначень  головного розпорядника  

бюджетних коштів  здійснювати перерозподіл видатків  бюджету і надання 

кредитів  з бюджету  за бюджетними програмами , включаючи резервний фонд  

бюджету , додаткові дотації  та субвенції , а також збільшення видатків 

розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та 

спеціальним фондами бюджету) за погодженням із постійною комісією з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва  Фонтанської сільської ради; 

2) доручити фінансовому управлінню Фонтанської сільської ради  у 

межах загального обсягу  бюджетних призначень  за бюджетною програмою  

окремо за загальним  та спеціальним  фондами  бюджету  за обґрунтованим  

поданням головного розпорядника  бюджетних коштів здійснювати 

перерозподіл  бюджетних асигнувань , затверджених у розписі та кошторисі , 

помісячно та в розрізі економічної  класифікації видатків бюджету , а також в 

розрізі класифікації кредитування бюджету, необхідних для покриття дефіциту 

бюджету. 

(Пункт 12 цього рішення сесії зупинений розпорядженням сільського голови 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №177/2022-СР 

від 30.12.2022, отже не набирає чинності відповідно до ч. 4 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 



13. Установити, що плата за договорами на право тимчасового 

користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів 

вуличної торгівлі на території Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області , які укладаються Фонтанською сільською радою Одеського 

району Одеської області, перераховується користувачами на рахунок 

Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету Фонтанської 

сільської територіальної громади за кодом бюджетної класифікації 24060300 

«Інші надходження». 

14. Установити, що плата за тимчасове користування місцями для 

розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності 

Фонтанської сільської  територіальної громади (без податку на додану 

вартість), перераховується користувачами до бюджету Фонтанської сільської 

територіальної громади на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для 

виконання бюджету Фонтанської сільської територіальної громади за кодом 

бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження». 

15. Розподіл коштів по бюджету розвитку здійснюється за 

пропозиціями депутатського корпусу. Розподіл коштів по КПКВКМБ 3717370 

«Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій» 

здійснювати лише рішенням сесії Фонтанської сільської ради. Визначити 

виконавцем робіт з проектування, нового будівництва, реконструкцій, 

капітальних ремонтів об»єктів інженерних та соціально- економічних 

призначень розташованих на території Фонтанської сільської ради-Управління 

капітального будівництва Фонтанської сільської ради . Інші види робіт, які буде 

виконувати Управління капітального будівництва здійснюється за рішенням 

сесій Фонтанської сільської ради. 

(Пункт 15 цього рішення сесії зупинений розпорядженням сільського голови  

Фонтанської сільської ради  Одеського району Одеської області №177/2022-СР 

від 30.12.2022, отже не набирає чинності відповідно до ч.4 ст.59 Закону 

України « Про місцеве самоврядування в Україні»). 

16. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року. (Окрім 

пунктів12 та 15  цього рішення сесії) 

17.  Додатки 1-7 до цього рішення є його невід‘ємною частиною. 

Додаток 4 не додається у зв’язку з відсутністю інформації. 

18. Виконавчому комітету Фонтанської сільської ради  забезпечити 

оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття 

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.  

19.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів , бюджету , планування соціально- економічного 

розвитку , інвестицій та міжнародного співробітництва (голова Бабенко М.Д.). 

 

 

Сільський голова                                                                Наталія КРУПИЦЯ 

 

 


