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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я  
ХХІ сесія                                 VІІІ скликання 

від  22.12.2017 року  № ___ 

 

Про міський бюджет   

на 2018 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О., керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статтями 14, 72, 77 Бюджетного кодексу України 

та враховуючи  висновки постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2018 рік: 

1.1.  Доходи міського бюджету у сумі 218 479 422,00 грн., в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету – 215 435 622,00 грн., 

спеціального фонду міського бюджету – 3 043 800,00 грн., в тому числі 

бюджет розвитку – 380 000,00 грн. згідно з додатком  1  до цього рішення. 

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів міському бюджету відповідно 

до додатку 1.1. Затвердити медичну субвенцію, дотацію з місцевого бюджету 

на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації 

з державного бюджету з місцевих бюджетів до міського бюджету відповідно 

до додатку 1.2. 

1.2. Видатки міського бюджету у сумі 218 479 422,00 грн., в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету  211 882 622,00 грн., видатки 

спеціального фонду міського бюджету – 6 596 800,00 грн. 

         1.3. Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 553 000,00 

грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з 

додатком  2. 

1.4. Дефіцит  спеціального фонду районного бюджету у сумі 

3 553000,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження  коштів із 
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загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно 

з додатком  2 до цього рішення. 

2.  Встановити, що у 2018 році в бюджетному процесі застосовується 

програмно-цільовий метод. 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду - 211 882 622,00 

грн. та спеціальному фонду - 6 596 800,00  грн., згідно з додатком  3 до цього 

рішення. 

4. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  

у сумі  200 000,00  гривень. 

5.  Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, 

в тому числі інші субвенції з міського бюджету іншим бюджетам в розрізі 

призначень згідно з додатком 4.1. 

6.  Затвердити  на 2018  рік  резервний  фонд міського бюджету у сумі 

70 000,00 гривень. 

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду 

міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою, а саме: 

оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм у сумі  1 335 000,00 грн. згідно з додатком 5 

до цього рішення. 

       9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати 

право міському голові 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. 

10. Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету: 

- до закінчення першого кварталу 2018 року внести пропозиції щодо 

приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до 

виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, 

забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу 

України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності 

працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату 

(включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17/print1361171652066942#n107
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матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, 

затвердженого для бюджетних установ у кошторисах; 

- на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному 

виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо 

забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, 

проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

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

бюджетними установами; 

- у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної 

плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із 

заробітної плати; 

- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників 

бюджетних закладів, здійснюються виключно після забезпечення 

обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі; 

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних 

асигнувань. 

          11. Установити, що джерелами формування загального фонду міського 

бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 

Бюджетного кодексу України. 

          12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

міського  бюджету на 2018 рік: 

            у частині доходів є надходження, визначені статтею 69
1
 Бюджетного 

кодексу України; 

            у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

1 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

              13.  Надати право міському голові приймати рішення щодо розподілу 

та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, з наступним 

затвердженням міською радою.  

          14. Надати право міському голові, у разі надходження міжбюджетних 

трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів та 

видатків міського бюджету, з наступним затвердженням міською радою.    

             15. Надати право міському голові здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з 

урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних 

(депозитних) рахунках у банках»  (зі змінами), з подальшим поверненням 

таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

16.  Додатки № 1 – 5  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

Міський голова                                                             О.В.Омельчук 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


загальний фонд
спеціальний 

фонд

Прогнозний обсяг власних доходів 62 000 000,00 64 700 000,00 64 700 000,00

Базова дотація 13 541 500,00 19 099 900,00 19 099 900,00

Медична субвенція Олевськ ОТГ 25 247 100,00 24 630 100,00 24 630 100,00

Медична субвенція Білокоровичі ОТГ 4 337 900,00 4 337 900,00

Медична субвенція район 1 173 500,00 1 173 500,00

Освітня субвенція 63 311 400,00 82 984 800,00 82 984 800,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету (Олевська 

ОТГ)

13 097 460,73 15 790 900,00 15 790 900,00

15 790 900,00, з 

них: освіта - 12 

159 000,00; 

охорона 

здоров"я -            

3 631 900,00

3 631 900,00, з 

них:первинка - 

1 453 000, 

вторинка -         

2 178 900

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету 

(Білокоровицька ОТГ охор зд)

502 800,00 502 800,00

502 800,00, з 

них: первинка - 

201 100, 

вторинка -            

301 700

4 337 900,00, з них: первинка -

784 300,00, вторинка -                   

3 553 600,00

1 173 500,00, з них: первинка - 

212 200,00, вторинка -               

961 300,00

Розрахунок показників  бюджету  Олевської міської ради на 2018 рік

в тому числі

Крім того, 

власні 

надходження 

бюджетних 

установ 

(спецфонд)

Доходи 2017 2018 всього

24 630 100,00, з них: первинка - 

4 453 100,00, вторинка -                 

20 177 000,00



Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків 

з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету (район охор 

зд)

204 200,00 204 200,00

204 200,00, з 

них: первинка - 

81 700, 

вторинка -         

122 500

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції (цільові видатки на  

лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет) Олевська ОТГ

406 233,39 510 500,00 510 500,00

субвенція з місцевого бюджету на 

відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих 

захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету Олевська 

ОТГ

618 191,94 893 400,00 893 400,00

субвенція з місцевого бюджету на 

відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих 

захворювань за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету (район)

6 900,00 6 900,00

інші субвенції на  виконання Регіональної  

(комплексної) цільової соціальної 

Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 

роки (на придбання житла)

200 000,00 200 000,00

інші субвенції на співфінансування 

переобладнання шкільних бібліотек у 

медіатеки

180 000,00 180 000,00



інша субвенція з Білокоровицького 

сільського бюджету (ДЮСШ - 40 700,00 

грн., КУ "Трудовий архів" - 49 700,00 грн., 

Терцентр - 85 000,00, Музична школа - 307 

822,00, Стадіон "Колос" - 17 500,00 грн., на 

утримання закладів охорони здоров"я - 

100 000,00 грн.)

600 722,00 600 722,00

власні надходження бюджетних установ 

(спецфонд)
2 663 800,00

Всього доходів  178 221 886,06 215 815 622,00 215 435 622,00 380 000,00 2 663 800,00

Видатки факт 2017 потреба  2018

Охорона здоров"я

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню
25 694 787,49 27 955 000,00 27 955 000,00 620 000,00

Первинна медична допомога населенню 13 559 623,53 7 625 400,00 7 625 400,00 52 500,00

Програма і централізовані заходи 

боротьби з туберкульозом
157 430,00 120 000,00 120 000,00

Забезпечення централізованих заходів з 

лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

406 233,39 510 500,00 510 500,00

На здешевлення ліків 618 191,94 900 300,00 900 300,00

На орфанні захворювання 200 000,00 380 000,00 380 000,00

Відділ освіти, молоді і спорту

Загальноосвітні школи 90 455 480,32 97 623 800,00 97 443 800,00 180 000,00 1 900,00



Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми 

(ЦХЕТУМ)

913 529,64 1 000 000,00 1 000 000,00 5 700,00

Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів та інші заходи в 

галузі освіти (методкабінет)

782 493,85 550 000,00 550 000,00

Централізоване ведення бухгалтерського 

обліку
1 541 622,71 1 600 000,00 1 600 000,00

Здійснення централізованого 

господарського обслуговування
285 722,90 392 925,00 392 925,00

Утримання інших закладів освіти (УВК) 1 529 636,86 1 800 000,00 1 800 000,00 50 000,00

Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування, 

яким виповнюється 18 років

43 380,00 50 000,00 50 000,00

Центри соціальних служб для сім`ї, дітей 

та молоді
663 533,62 967 600,00 967 600,00

Програми і заходи центрів соціальних 

служб для сім`ї, дітей та молоді
5 390,00 10 000,00 10 000,00

Оздоровлення та відпочинок дітей 124 740,00 100 000,00 100 000,00

На програму розвитку фізичної культури і 

спорту
63 000,00 150 000,00 150 000,00

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

1 108 878,00 1 458 200,00 1 458 200,00 9 000,00

Міська рада

Міська рада 16 626 411,53 17 869 475,00 16 869 475,00 1 000 000,00 20 000,00

Дошкільна освіта 22 469 278,00 27 488 320,00 27 488 320,00 1 000 000,00



Інші культурно-освітні заклади та заходи 566 458,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю

3 657 277,54 3 649 600,00 3 649 600,00 741 200,00

Надання реабілітаційних послуг інвалідам 

та дітям-інвалідам
379 839,00 576 000,00 576 000,00

Інші видатки на соціальний захист 

населення
432 500,00 500 000,00 500 000,00

Благоустрій міст, сіл, селищ 3 122 692,00 3 870 780,00 3 370 780,00 500 000,00

Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг
3 930 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Місцева пожежна охорона 155 750,00 181 100,00 181 100,00

Резервний фонд 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Інші видатки 327 072,71 475 800,00 475 800,00 135 000,00

На співфінансування  «Регіональної 

комплексної цільової соціальної Програми  

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування  та 

осіб з їх чила на 2018-2022 роки»

200 000,00 200 000,00

На Програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, 

забезпечення пожежної безпеки на 2014-

2017 роки 

70 000,00 100 000,00 100 000,00

На пільгове перевезення автомобільним 

транспортом
90 000,00 200 000,00 200 000,00

КУ "Трудовий архів" 267 

900,00 грн., археологи - 132 

900,00 , регулювання 

чисельності безпритульних 

тварин - 75 000,00 грн.



На пільгове перевезення залізницею

На програму соціального захисту 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на 

забезпечення пільговим медичним 

обслуговуванням, а саме - медикаменти та 

зубопротезування 

УПСЗН Олевської РДА виплати 

компенсації особам, які постійно надають 

соціальні послуги громадянам похилого 

віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

відповідно до Порядку призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги, затвердженого 

постановою КМУ від 29.04.2004 №558 

184 300,00 213 000,00 213 000,00

Містобудівна документація 2 540 000,00 2 540 000,00

Для створення містобудівного кадастру 60 000,00 7 000,00 53 000,00

Житомирська обласна організація УТОС 

надати пільгу на оплату комунальних 

послуг для інвалідів по зору в розмірі 50%

Співфінансування гімназії

Співфінансування програми "Надання 

державного пільгового кредиту 

індивідуальним сільським забудовникам"

Відділ культури

Бібліотеки 2 364 157,91 2 200 000,00 2 200 000,00 1 500,00

Музеї і виставки 165 011,00 195 600,00 195 600,00

Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу
4 022 149,94 4 300 000,00 4 300 000,00 25 000,00



Школи естетичного виховання дітей 1 944 884,00 2 452 222,00 2 452 222,00 2 000,00

Інші культурно-освітні заклади та заходи 358 910,00 480 000,00 480 000,00

Всього видатків 199 090 365,88 215 815 622,00 211 882 622,00 3 933 000,00 2 663 800,00
















