
 
 
 
 
 
 

Від 26.12.2019 № 1513 
 
 
 
 
 
 
Про порядок фінансування 
видатків  з міського бюджету 
у 2020 році до затвердження 
розпису міського бюджету на 2020 рік  

 
Відповідно до статті 28, п.13 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини шостої статті 16, статей 23, 41, 51, 77, 78, 79 
Бюджетного Кодексу України, підпункту 5.8 пункту 5 наказу Міністерства фінансів 
України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів», пункту 1.6 глави 1 наказу Міністерства фінансів 
України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в 
процесі виконання бюджету», пункту 45 постанови Кабінету Міністрів України від 
28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», постанови Кабінету 
Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання 
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб 
бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 
культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та з 
метою забезпечення фінансування поточних витрат з міського бюджету у 2020 році 
до затвердження розпису міського бюджету на 2020 рік, виконавчий комітет 
Черкаської міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити з 01 січня 2020 року щомісячні видатки міського бюджету на 
2020 рік (крім видатків за рахунок субвенцій з інших бюджетів, видатків за рахунок 
власних надходжень бюджетних установ) з урахуванням обсягів медичної та 
освітньої субвенцій з державного бюджету у межах 1/12 від обсягу видатків, 
передбачених рішенням міської від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 
2019 рік» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 05.03.2019 № 2-4026, від 
21.03.2019 № 2-4175, від 08.04.2019 № 2-4279, від 25.04.2019 № 2-4284, від 04.06.2019 
№ 2-4681, від 27.06.2019 № 2-4719, від 22.08.2019 № 2-4720, від 22.08.2019 № 2-4721, 
від 02.10.2019 № 2-4787, від 04.10.2019 № 2-5313, від 15.10.2019 № 2-5346, від 
13.12.2019 № 2-5360 та від 26.12.2019 № 2-5560  згідно із додатком. 

2. Витрати на обслуговування боргу затвердити в межах, передбачених чинним 
законодавством України. 

3. Установити, що до затвердження розпису міського бюджету на 2020 рік, 
фінансування видатків здійснюється згідно із тимчасовим розписом міського 
бюджету, який затверджується відповідно до частини третьої статті 78 Бюджетного 
кодексу України та пункту 45 Порядку складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228. 



4. Головним розпорядникам коштів міського бюджету: 
4.1. в термін до 27.12.2019 року подати департаменту фінансової політики 

Черкаської міської ради тимчасові кошториси та іншу інформацію (плани асигнувань, 
зведення показників спеціального фонду та ін.), необхідну для складання розпису 
міського бюджету на І квартал 2020 року; 

4.2. утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на 
заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 
матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для 
бюджетних установ у кошторисах; 

4.3. за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної 
плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії у межах бюджетних 
асигнувань за загальним фондом не брати бюджетні зобов’язання та не здійснювати 
платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ; 

4.4. забезпечувати у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, 
які споживаються бюджетними установами, та укладати договори за кожним видом 
енергоносіїв у межах, встановлених обґрунтованих лімітів споживання; 

4.5. при складанні тимчасових кошторисів доходів та видатків забезпечити в 
повному обсязі асигнуваннями видатки на оплату праці працівникам бюджетних 
установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці; 

4.6. фінансові зобов’язання брати виключно в межах помісячних асигнувань, 
враховуючи при цьому необхідність першочергового погашення бюджетних 
зобов’язань минулих років; 

4.7. видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ планувати 
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про 
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних установ», від 04.08.2000 № 1222 «Про 
затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від 
юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для 
потреб їх фінансування» та провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних 
надходжень до спеціального фонду; 

4.8. суворо дотримуватись жорсткого режиму економії бюджетних коштів та 
посилити фінансово-бюджетну дисципліну.  

5. До прийняття рішення про міський бюджет на 2020 рік забороняється 
здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, 
пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду відповідного бюджету та 
проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим 
бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії. У 
разі отримання вимоги за кредитами під місцеві гарантії забезпечити відповідно до 
ст.16 та ст.17 Бюджетного кодексу України виконання гарантійних зобов’язань. 

6. Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради:  
6.1. затвердити та в термін до 29.12.2019 року надати УДКСУ у м. Черкасах 

Черкаської області тимчасовий розпис міського бюджету на І квартал 2020 року; 
6.2. планування міжбюджетних трансфертів між міським, Державним та 

обласним бюджетами здійснювати в обсягах, передбачених розписами Державного та 
обласного бюджетів. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Волошина І.В.  
 
Міський голова         А.В. Бондаренко 
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грн.
Код програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд Разом

0200000
Департамент управління справами та
юридичного забезпечення ЧМР 3 265 147,00 3 265 147,00

0210100 Державне управління 3 265 147,00 3 265 147,00

0600000 Департамент освіти та гуманітарної
політики ЧМР 85 169 370,00 85 169 370,00

0610100 Державне управління 1 025 669,00 1 025 669,00
0611000 Освіта 77 457 836,00 77 457 836,00

в т.ч. освітня субвенція з державного
бюджету 24 913 280,00 24 913 280,00

0613000
Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 107 835,00 107 835,00

0614000 Культура і мистецтво 2 514 980,00 2 514 980,00
0615000 Фізична культура і спорт 4 063 050,00 4 063 050,00

0700000
Департамент охорони здоров'я та
медичних послуг ЧМР 37 374 750,00 37 374 750,00

0710100 Державне управління 527 558,00 527 558,00
0712000 Охорона здоров'я 36 840 026,00 36 840 026,00

в т.ч. за рахунок медичної субвенції з
державного бюджету 17 158 232,00 17 158 232,00

0718000 Інша діяльність 7 166,00 7 166,00
0800000  Департамент соціальної політики ЧМР 12 268 429,00 12 268 429,00
0810100 Державне управління 4 558 051,00 4 558 051,00

0813000 Соціальний захист та соціальне
забезпечення 7 710 378,00 7 710 378,00

0900000  Служба у справах дітей ЧМР 557 235,00 557 235,00
0910100 Державне управління 557 235,00 557 235,00

1200000
 Департамент житлово-комунального 
комплексу ЧМР 25 245 827,00 938 400,00 26 184 227,00

1210100 Державне управління 1 317 939,00 1 317 939,00
1216000 Житлово-комунальне господарство 7 494 367,00 7 494 367,00
1217000 Економічна діяльність 16 241 041,00 16 241 041,00
1218000 Інша діяльність 192 480,00 938 400,00 1 130 880,00
1400000 Управління інспектування ЧМР 533 828,00 533 828,00
1410100 Державне управління 533 828,00 533 828,00

1600000 Департамент архітектури та
містобудування ЧМР 1 657 639,00 1 657 639,00

1610100 Державне управління 1 657 639,00 1 657 639,00

1700000 Управління державного архітектурно-
будівельного контролю ЧМР 473 338,00 473 338,00

1710100 Державне управління 473 338,00 473 338,00
2300000 Управління інформаційної політики 1 036 276,00 1 036 276,00
2310100 Державне управління 911 071,00 911 071,00

Додаток 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комутету 
від _____________ № ______

Обсяг щомісячних видатків міського бюджету
на 2020 рік до затвердження розпису міського бюджету на 2020 рік (без 

урахування міжбюджетних трансфертів між міським, Державним, 
обласним бюджетами та видатками за рахунок власних надходжень 

бюджетних установ, але з урахуванням медичної та освітньої субвенцій з 
державного бюджету)
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Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний 
фонд Разом

2318000 Інша діяльність 125 205,00 125 205,00
2700000 Департамент економіки та розвитку 2 108 386,00 2 108 386,00
2710100 Державне управління 2 058 053,00 2 058 053,00

2713000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 48 333,00 48 333,00

2717000 Економічна діяльність 2 000,00 2 000,00

3300000 Управління з питань державної
реєстрації ЧМР 984 903,00 984 903,00

3310100 Державне управління 984 903,00 984 903,00
3700000 Департамент фінансової політики ЧМР 8 632 175,00 8 632 175,00
3710100 Державне управління 1 190 513,00 1 190 513,00
3717000 Економічна діяльність 1 666,00 1 666,00
3718000 Інша діяльність 1 779 580,00 1 779 580,00
3719110 Реверсна дотація 5 660 416,00 5 660 416,00

ВСЬОГО 179 307 303,00 938 400,00 180 245 703,00

#ССЫЛКА!
Т.І. ХаренкоДиректор департаменту 
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