
УКРАЇНА
БОЛГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ УІП СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про районний бюджет Белградського району на 2023 рік

15307200000
(код бюджету)

1

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного регламенту проходження 
бюджетного процесу районного бюджету Белградського району, затвердженого рішенням 
районної ради від 5 вересня 2019 року № 435-УІІ

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 1 285 000,00 гривень, у тому числі доходи 

загального фонду районного бюджету -  1 285 000,00 гривень та доходи спеціального фонду 
районного бюджету - 0,00 гривень;

- видатки районного бюджету у сумі 1 285 000,00 гривень, у тому числі видатки 
загального фонду районного бюджету -  1 285 000,00 гривень та видатки спеціального фонду 
районного бюджету -  0,00 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного 
бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно 
з додатком 2 до рішення.

3. Дозволити Белградській районній державній (військовій) адміністрації 
за узгодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, економічного 
розвитку, будівництва та підприємництва, у міжсесійний період здійснювати розподіл, 
перерозподіл субвенцій та дотацій з державного, обласного, міського та сільських бюджетів 
відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, та здійснювати 
фінансування відповідно до затверджених нормативних документів, з внесенням відповідних 
змін до розпису доходів і видатків районного бюджету на 2023 рік, шляхом видання 
відповідного розпорядження голови районної державної (військової) адміністрації 
з подальшим внесенням цього питання на розгляд чергової сесії районної ради.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету 
на 2023 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;



- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- інші, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право відділу 
фінансів Белградської районної державної (військової) адміністрації отримувати в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 
районного 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. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету 
на 2023 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 64 1 Бюджетного кодексу 
України.

7. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2023 році з районного 
бюджету (за рахунок коштів районного бюджету) іншим бюджетам, а також субвенцій, 
виділених з місцевих бюджетів районному бюджету, зберігаються на рахунку відповідного 
бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням 
їх цільового призначення

8. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надавати право відділу 
фінансів районної державної (військової) адміністрації здійснювати на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах з подальшим 
поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
9.1. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними 

асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників 
установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими 
встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених 
на установу функцій.

9.2. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків 
на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень 
чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 
для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

9.3. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі 
товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету встановлення обов'язковою умовою 
застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання 
або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких 
штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду районного бюджету.

9.4. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням.

9.5. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених 
їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи 
ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію 
та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів 
бюджетних коштів у бюджетному процесі.

9.6. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет 

за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені 
цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів 
України, до 15 березня 2023 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження 
таких документів.



10. Белградській районній державній (військовій) адміністрації:
10.1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України у процесі виконання 

районного бюджету вносити районній раді пропозиції про внесення змін і доповнень 
по доходах і видатках, у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом 
України.

10.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 
бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів 
з бюджету за бюджетними програмами в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного 
кодексу України.

11. Відділу фінансів Белградської районної державної (військової) адміністрації:
11.1. забезпечити першочергове фінансування видатків за захищеними статтями 

видатків в межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального 
фонду районного бюджету;

11.2. здійснювати фінансування видатків у межах фактичних надходжень до районного 
бюджету.

12. Управлінню Державної казначейської служби України в Белградському районі 
Одеської області обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги 
тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язані із забезпеченням видатків 
загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ 
та нарахувань на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

13. Додатки 1-2 до рішення є його невід’ємною частиною.

14. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року і підлягає оприлюдненню 
в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного 
кодексу України.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради 
з питань бюджету, економічного розвитку територій, регіонального та міжнародного 
співробітництва, інвестицій та підприємництва.

Михайло САДАКЛІЄВ

15 грудня 2022 року 
№ 133-VIII



15307200000 
(код бюджет)')

Додаток 1
до рішення районної ради
від 15 грудня 2022 року № 133-УІІІ

Доходи районного бюджету Белградського району на 2023 рік
грн.

Код Найменування згідно кодів 
класификації доходів бюджету

Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Всього бюджет
развития

1 2 3 4 5 б
40000000 Офіційні трансферти 1 285 000 1 285 000
41000000 Від органів державного управління 1 285 000 1 285 000
41053900

Субвенції з державного бюджету на забезпечення 
окремих видатків районних рад, спрямованих на 
виконання їх повноважень

1 285 000 1 285 000

Всього доходів: 1 285 000 1 285 000



Додаток 2
до рішення районної ради
від 15 грудня 2022 року № 133 -VIII

15307200000

Розподіл видатків районного бюджету на 2023 рік

(код бюджету) (грн.)
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Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмою класіфікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Загального фонду' Спеціального фонду Разом
усьго видатки

споживання
зних видатки

розвитку
усьго

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видатки
споживання

из них видатки розвитку

оплата праці з 
нарахуваннями 

2110/2120

комунальні 
послуги та 

енергоносії 2270

оплата праці
3

нарахування
ми

2110/2120

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

2270

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Апарат Белградської районної ради 1 285  000 1 285 000 1 285  000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 285 000
0110000 Апарат Белградської районної ради 1 285  000 1 285 000 1 285 000 0 0 0 0 0 0 0 1 285 000
0110150 0150 0111 О рганізаційне, інф ормаційно - аналітичне 

та  м атеріально-технічне забезпечення 
діяльності районної ради

1 285 000 1 285 000 1 285 000 0 0 1 2 8 5  000

Всього видатків 1 285  000 1 285 000 1 285 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 285 000


