
Б О Г Д А Н І В С Ь К А  С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А  
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про бюджет Богданівської сільської ради на 2016 рік.

Відповідно до п.23 частини 1 ст.26 Закону України " Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст..76,77 Бюджетного кодексу України, Закону 
України " Про державний бюджет України на 2016 рік",сесія сільської ради 
в и р і ш и л а :

1. Визначити на 201 брік:
- доходи сільського бюджету у сумі 5 354 400 гри ., в тому числі 

доходи загального фонду сільського бюджету 5 234 400 грн., доходи 
спеціального фонду сільського бюджету 120 ООО грн.,згідно з додатком №1 
цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 5 354 400 грн., в тому числі 
видатки загального фонду сільського бюджет 5 234 400 грн., видатки 
спеціального фонду сільського бюджету 120 000 грн. згідно з додатком №3 
цього рішення;

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
сільського бюджету у сумі 110 000 грн.

3. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ(код 2110)
- нарахування на заробітну плату (код 2120)
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220)
- забезпечення продуктами харчування(код 2230)
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016р.
-інша субвенція фінансування дошкільного навчального закладу «Півник» у 

сумі 1 469 400 грн.



5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів 
сільського бюджету, 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.

6. 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 енергію, інші енергоносії 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.

7. Надати право голові сільської ради укладати в встановленому порядку 
угоди з установами банків про розміщення на депозитах тимчасово вільних 
коштів сільського бюджету з метою ефективного використання фінансових 
ресурсів.

8. Надати дозвіл сільському голові проводити внесення змін до бюджету 
сільської ради в міжсесійний період згідно розпорядження з подальшим 
затвердженням його на сесії ради.

9. Це рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.

10. Додатки № 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та фінансів.

Ю.М.Бобко

село Богданівка
22.12.2015р.
ріш.№36
IV сесія V II скликання



с. Богданівна Додаток 1
до рішення Вогданівської сільської ради 
"Про сільський бюджет на 2016 рік"

Доходи Бюдж ет Богданівської сільської ради на 2016 рік
_______________________________________________________________________________________ (грн.)

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 3735500,00 3735500,00 0,00 0,00

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів

60000,00 60000,00 0,00 0,00

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

60000,00 60000,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

60000,00 60000,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1200000,00 1200000,00 0,00 0,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

1200000,00 1200000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 2475500,00 2475500,00 0,00 0,00

* 18010000 Податок на майно 2000500,00 2000500,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

9000,00 9000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

23000,00 23000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 300000,00 300000,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1532500,00 1532500,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 65000,00 65000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 21000,00 21000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 50000,00 50000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 475000,00 475000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 30000,00 30000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок 3 фізичних осіб 430000,00 430000,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків

15000,00 15000,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 149500,00 29500,00 120000,00 0,00

21000000
Доходи від власності та підприєм ницької 
діяльності

3000,00 3000,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження 3000,00 3000,00 0,00 0,00

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства 
про патентування, за порушення норм 
регулювання обігу готівки та про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг

2500,00 2500,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 500,00 500,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
неком ерційної господарської діяльності

26500,00 26500,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито 26500,00 26500,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

24000,00 24000,00 0,00 0,00

22090200
Державне мито, не віднесене до інших 
категорій

500,00 500,00 0,00 0,00

22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України

2000,00 2000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бю джетних установ 120000,00 0,00 120000,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

120000,00 0,00 120000,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю

120000,00 0,00 120000,00 0,00



40000000 Офіційні трансферти 1469400,00 1469400,00 0,00 0,00
41000000 Від органів держ авного управління 1469400,00 1469400,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції 1469400,00 1469400,00 0,00 0,00
41035000 Інші субвенції 1469400,00 1469400,00 0,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ /> [■ 5̂234400,00 120000,00 0,00

Секретар Новохацький С.В.

чУ


