
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять дев’ята сесія VI скликання 
 
від  26.12.2013 р.       №1300 
 
Про заходи щодо забезпечення 
виконання міського бюджету  
у 2014 році 
 
          З метою забезпечення стабільного функціонування міського бюджету у 
2014 році, керуючись ст.79 Бюджетного кодексу України та ст.26 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацією постійної 
комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, 
міська рада   
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. З 1 січня 2014 року та до набрання чинності рішення міської ради 
«Про міський бюджет на 2014 рік»: 

 
       1.1. Дозволити виконавчому комітету міської ради, в особі міського 

фінансового управління, протягом бюджетного періоду здійснювати 
розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних 
рахунках в установах банків на конкурсних засадах з подальшим 
поверненням коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до 
статті 16 Бюджетного кодексу України; 

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

право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України: 
        - позики на покриття тимчасових касових розривів міського 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. 

 



2. Виконавчому комітету міської ради з метою забезпечення 
своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків з  міського 
бюджету до затвердження міського бюджету на 2014 рік: 

2.1. забезпечити в установленому порядку формування тимчасових 
розписів бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів та мережі 
розпорядників коштів міського бюджету на 2014 рік; 

2.2.здійснювати у 2014 році виділення коштів головним розпорядникам 
коштів за незахищеними видатками загального фонду міського бюджету з 
урахуванням можливостей бюджету пропорційно невикористаним сумам 
асигнувань згідно з помісячним розписом, а також зареєстрованих фінансових 
зобов’язань та пріоритетності проведення видатків; 

2.3. забезпечити визначення у кошторисах бюджетних установ на 2014 
рік у повному обсязі асигнувань на оплату праці працівникам бюджетних 
установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці і 
проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. 
            
               3. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити жорсткий 
контроль за відповідністю кошторисів розпорядників коштів розпису міського 
бюджету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності. 

 
5.   Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року та діє до набрання 

чинності рішення міської ради «Про міський бюджет на 2014 рік». 
 

 
 
Міський голова                                                     В.Москаленко 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                            О.Ясинецький 
Начальник фінансового управління                              Л.Щербанюк                                                                                                                                                                                                                     
Начальник юридичного відділу                                     Т.Камінська 
 


