проект
УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від

№

м. Краматорськ

Про обласний бюджет
на 2018 рік
Керуючись

Бюджетним

кодексом

України,

постановою

Кабінету

Міністрів України від 19.02.2015 № 52 «Про здійснення Донецькою обласною
державною адміністрацією функцій Донецької обласної ради в частині
бюджетних повноважень» та враховуючи проект Закону України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік»:
1. Визначити на 2018 рік:
доходи обласного бюджету в сумі 10982715,6 тис. грн., у тому числі
доходи загального фонду обласного бюджету - 9839874,2 тис. грн., доходи
спеціального фонду обласного бюджету - 1142841,4 тис. грн. згідно з
додатком 1 до цього розпорядження;
видатки обласного бюджету в сумі 10982715,6 тис. грн., у тому числі
видатки загального фонду обласного бюджету - 9579042,1 тис. грн., видатки
спеціального фонду обласного бюджету - 1403673,5 тис. грн.;
профіцит загального фонду обласного бюджету за рахунок передачі
коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
в сумі 260832,1 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього розпорядження;
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дефіцит спеціального фонду за рахунок передачі коштів із загального
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 260832,1 тис. грн.
згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
обласного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними

програмами,

у

тому

числі

по

загальному

фонду

9579042,1 тис. грн. та спеціальному фонду 1403673,5 тис. грн. згідно з
додатком 3 до цього розпорядження.
3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету
в сумі 50000,0 тис. грн.
4. Затвердити на 2018 рік:
1) розподіл міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету бюджетам

міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад, території
яких підконтрольні українській владі, за рахунок субвенцій, дотацій з
державного бюджету згідно з додатком 4 до цього розпорядження.
У складі обсягів субвенцій на здійснення програм соціального захисту,
затверджених у додатку 4 до цього розпорядження, для районних бюджетів
Бахмутського, Слов’янського, Костянтинівського та Добропільського районів
включені
об’єднаних

відповідні

кошти

територіальних

для

Соледарської,

громад,

Черкаської

Миколаївської
селищної

міських

об’єднаної

територіальної громади, Іллінівської та Шахівської сільських об’єднаних
територіальних громад;
2) розподіл міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету бюджетам
міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад, території
яких підконтрольні українській владі, згідно з додатком 5 до цього
розпорядження.
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У складі обсягів міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету на
забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житловокомунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по
зору, затверджених у додатку 5 до цього розпорядження, для районних
бюджетів Бахмутського, Слов’янського, Костянтинівського та Добропільського
районів включені відповідні видатки для Соледарської, Миколаївської міських
об’єднаних

територіальних

громад,

Черкаської

селищної

об’єднаної

територіальної громади, Іллінівської та Шахівської сільських об’єднаних
територіальних громад;
3) перелік заходів, які фінансувалися по відповідних розділах Програми
економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік,
затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово–цивільної адміністрації від 23.02.2017 № 172 (зі змінами), а також
включені до проекту відповідної Програми на 2018 рік та фінансуватимуться
згідно з додатком 6 до цього розпорядження;
4) перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок
коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 7 до цього розпорядження.
5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд обласного бюджету в сумі
10000,0 тис. грн.
Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24
Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
№ 415 (зі змінами), та Методичних рекомендацій щодо підготовки
розпоряджень

голови

облдержадміністрації

про

використання

коштів

резервного фонду обласного бюджету, затверджених розпорядженням голови
облдержадміністрації від 27.09.2002 № 461 (зі змінами), в тому числі при
виділенні коштів шляхом перерахування субвенцій місцевим бюджетам інших
рівнів.
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6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду обласного
бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
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;
оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
оплата енергосервісу.
7. Установити, що:
1) у загальному фонді обласного бюджету на 2018 рік до доходів
належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на
2018 рік є:
по доходах - надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу
України;
по фінансуванню - кошти, які передаються із загального фонду обласного
бюджету до спеціального (бюджет розвитку);
3) видатки на утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та згідно із чинним законодавством фінансуються за рахунок
коштів обласного бюджету, і по яких неможливо скласти та затвердити
індивідуальні кошториси доходів та видатків на їх утримання, визначаються як
нерозподілені за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів, визначеною головним розпорядником коштів.
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На обсяг зазначених видатків головним розпорядником коштів обласного
бюджету складається та затверджується окремий кошторис, який включається
до складу зведеного кошторису.
Після відновлення згідно із чинним законодавством діяльності таких
установ, витрати на їх утримання визначаються та затверджуються згідно із
чинним нормативним порядком;
4) утримання регіональних ландшафтних парків за рахунок коштів
обласного

фонду

охорони

навколишнього

природного

середовища

здійснюється з 01 січня 2018 року з подальшим врахуванням відповідного
заходу у складі Програми економічного і соціального розвитку Донецької
області на 2018 рік;
5) програмні заходи обласного фонду навколишнього природного
середовища в межах надходжень екологічного податку та грошових стягнень за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які
зараховуються

до

обласного

бюджету,

затверджуються

окремим

розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово –
цивільної адміністрації;
6) передача частини медичної субвенції з державного бюджету, що
надходить до обласного бюджету, обласному бюджету Дніпропетровської
області на виконання лабораторних досліджень Дніпропетровським обласним
бюро судово-медичної експертизи здійснюється згідно із розписом обласного
бюджету та відповідно до положень договору, укладеного департаментом
охорони здоров’я облдержадміністрації з Дніпропетровською обласною радою;
7) обсяг реверсної дотації, який включений до видаткової частини
обласного бюджету в сумі 71499,2 тис. грн., відповідає обсягу, визначеному
проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
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8) кошти субвенцій з державного бюджету на здійснення державних
програм соціального захисту населення включені до складу доходів та видатків
обласного бюджету в обсягах, передбачених проектом Закону України «Про
Державний бюджет України на 2018 рік».

8. Доручити департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Узун)
укласти договір з Дніпропетровською обласною радою на передачу частини
медичної субвенції з державного бюджету, що надходить до обласного
бюджету, обласному бюджету Дніпропетровської області на виконання
лабораторних досліджень Дніпропетровським обласним бюро судово-медичної
експертизи.
9. Розпорядникам коштів обласного бюджету:
1) забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці

працівників

бюджетних

установ

відповідно

до

встановлених

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання
енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи,
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
2) протягом року здійснювати заходи щодо перевірки обсягів та підстав
виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 по установах,
які перереєструвалися на території, підконтрольній українській владі, для
забезпечення виконання вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів
України від 07 листопада 2014 року № 595 «Деякі питання фінансування
бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання
фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та
Луганської областей» (зі змінами);
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10. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Скарга):
1) надати право на отримання відповідно до статей 43, 73 Бюджетного
кодексу України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики
на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду обласного бюджету 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) здійснювати:
- відображення змін до розпису обласного бюджету у випадку внесення
Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в
частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої
класифікації,

за

джерелами

доходів

і

напрямами

видатків

головних

розпорядників коштів обласного бюджету за відповідними кодами;
- в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах
розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з
подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду
шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
3) у двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік» підготувати пропозиції щодо
приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом;
4) довести головним розпорядникам коштів обласного бюджету лімітні
довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням
внесених змін.
11. Додатки до цього розпорядження є його невід'ємною частиною.
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12. Розпорядження діє з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
13. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військовоцивільної адміністрації

П.І. Жебрівський

