
 
УКРАЇНА 

 ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                               V    СЕСІЯ  VІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 532 

   30.12.2011 року м. Хуст 

 

Про бюджет м. Хуст 

на 2012 рік 

 

Міська рада в и р і ш и л а: 

 

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

113 639 972 грн. 

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі                        

90 309 272 грн, спеціального фонду бюджету 23 330 700 грн.(додаток №1). 

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік у сумі  

113 639 972 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 

90 004 272 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 23 635 700 грн. за 

тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 

2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3). 

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі           

305 000 грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі         

305 000 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального 

фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 4). 

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів 

міського бюджету  у сумі  100 000 грн.  

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік у сумі                 

92 100 грн. (додаток № 5), у тому числі:  

6.1. Субвенція з міського бюджету Хустському районному бюджету на 

обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів та центрах професійної реабілітації інвалідів в сумі 

92 100 грн. 

7. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 6), фінансування яких буде 

здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 

8.  Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2012 рік у сумі 

100 000 гривень. 
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9. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду 

міського бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:  

   оплату праці працівників бюджетних установ;  

   нарахування на заробітну плату;  

   придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;  

    забезпечення продуктами харчування;  

    оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  

    поточні трансферти населенню;  

    поточні трансферти місцевим бюджетам;  

10.  Розпорядникам коштів міського бюджету затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з 

обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

11. Затвердити перелік міських програм, які фінансуватимуться за рахунок 

коштів міського бюджету у 2012 році у сумі 4 166 600 грн.  (додаток № 7).  

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 7, проводиться 

згідно з програмами, що затверджені рішенням міської  ради. 

12.  Надати право міському голові у міжсесійний період за погодженням із 

постійною комісією міської ради з питань бюджету приймати розпорядження для 

приведення  у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, 

видатки та джерела фінансування міського бюджету, здійснювати протягом 2012 

року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету 

України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів 

відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, 

внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та 

розпорядженнями Закарпатської обласної ради з подальшим затвердженням на сесії 

Хустської міської ради. 

13.  Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

начальнику міського фінансового управління виконавчого комітету Хустської 

міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних 

засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

14. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету отримувати: 

14.1 позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду; 

14.2 середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному 

періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2012 рік, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачені у 

додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», за 

рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за 

користування цими коштами. 
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15. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  

          16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету та 

фінансів. 

  17.  Рішення “Про бюджет м.Хуст на 2012 рік” без табличного матеріалу 

(додатків) опублікувати в міськрайонній газеті “Вісник Хустщини”. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       В.КАЩУК 

    

   


