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Заключения 
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 

за результатами розгляду рішення XVI сесії Музиківської сільської ради 
VII скликання від 06 березня 2018 року № 242 «Про внесення змін 

та доповнень до рішення сесії від 22 грудня 2017 року 
№ 215 «Про сільський бюджет на 2018 рік» 

У ході перевірки рішення встановлено та рекомендовано. 
1. У преамбулі рішення: 
1.1. Послідовність нормативних документів має бути: Бюджетний кодекс 

України, закони України, підзаконні акти та інші нормативно-правові документи 
тощо. 

1.2. Виключити статтю 93 Бюджетного кодексу України та доповнити 
статтями 72 та 101 або зробити посилання на Бюджетний кодекс України в цілому. 

2. У текстовій частині рішення: 
2.1. Підпункт 1 пункту 1 вважати підпунктом 1.2 пункту 1 та викласти у 

новій редакції: 
«1.2. Збільшити: 
- профіцит загального фонду сільського бюджету на суму 3718936,64 грн, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму 
3718936,64 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).». 

2.2. Підпункт 1.1. пункту 1 викласти у новій редакції: 
«1.1. Спрямувати на покриття дефіциту сільського бюджету залишки 

бюджетних коштів, що склалися станом на 01 січня 2018 року на його рахунках у 
сумі 5163238,82 грн (додаток 1), а саме по: 

загальному фонду: 
- вільний залишок - 3958634 грн; -
- залишки коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 

1130604,82 грн, з них: освітньої - 109271,64 грн, медичної - 1021333,18 грн; 
спеціальному фонду: 
- залишок коштів бюджету розвитку - 74000 грн.». 
2.3. Абзац шостий підпункту 1.1 пункту 1 виключити, у зв'язку з тим, що 

згідно частини сьомої статті 78 Бюджетного кодексу України рішення про 
внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною 
місцевою радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу 
про перевиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів 
загального та спеціального фондів (окрім власних надходжень бюджетних 
установ) відповідного бюджету. 
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У зв'язку з цим, рішення про збільшення дохідної частини спеціального 
фонду у частині власних надходжень бюджетних установ є неправомірним. 

Крім того, згідно з пунктом 49 постанови Кабінету Міністрів України від 
28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» 
протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду 
кошторису за власними надходженнями на підставі довідки Казначейства про 
підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в 
органах Казначейства та довідки про зміни до кошторису без внесення 
відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. 

2.4. Підпункт 1.2 пункту 1 вважати підпунктом 1.3 пункту 1 та викласти у 
новій редакції: 

«1.3. Затвердити: 
- зміни у видатках сільського бюджету на 2018 рік по головному 

розпоряднику коштів, відповідальному виконавцю - Музиківська сільська рада, 
згідно з додатком 2; 

- зміни у розподілі видатків сільського бюджету на 2018 рік по головному 
розпоряднику коштів, відповідальному виконавцю - Музиківська сільська рада, 
згідно з додатком 3; 

зміни до міжбюджетних трансфертів з сільського бюджету 
місцевим/державному бюджетам на 2018 рік, згідно з додатком 4; 

- зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися 
за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) сільського бюджету, 
згідно з додатком 5.». 

2.5. Доповнити рішення новим пунктом 2 наступного змісту: 
«2. Сільському голові забезпечити внесення змін до розпису сільського 

бюджету на 2018 рік.». 
2.6. Пункт 2 вважати пунктом 3 та слова «Додатки 2,3,5,6...» замінити 

словами «Додатки 1 - 5...». 
2.7. Пункт 3 вважати пунктом 4. 
3. У додатках до рішення: 
3.1. Забезпечити послідовність нумерації додатків до рішення. 
3.2. Додаток 2 (згідно послідовності нумерації - 1): 
- назву додатку викласти у новій редакції: «Зміни до фінансування 

сільського бюджету на 2018 рік»; 
- доповнити рядками «Всього за типом кредитора» та «Всього за типом 

боргового зобов'язання» з відповідними обсягами»; 
- у рядках за КБК 208100 та 602100 «На початок періоду» відобразити обсяг 

залишків коштів у колонках: «Загальний фонд» - 5089238,82 грн, «Спеціальний 
фонд «Всього» та «Спеціальний фонд «в т.ч. бюджет розвитку» - 74000 грн; 

- скорегувати підсумкові рядки додатку. 
3.3. Додаток 3 (згідно послідовності нумерації - 2): 
- таблиці додатку об'єднати в один додаток; 
- назву викласти у новій редакції: «Зміни у видатках сільського бюджету на 

2018 по головному розпоряднику коштів, відповідальному виконавцю -
Музиківська сільська рада (за рахунок залишків коштів, що склалися станом на 01 
січня 2018 року)»; 



- по рядку за КПКВКМБ 0112111 код КФКВКБЗ 0726 замінити на код 
КФКВКБЗ 0725; 

- видатки за КПКВКМБ 0112111 у сумі 856333 грн відобразити у колонці 
«Спеціальний фонд «Бюджет розвитку» (графа 15); 

- видатки за КПКВКМБ 0116010 та 0116013 у сумі 1000000 грн відобразити 
у колонках «Спеціальний фонд «видатки розвитку» та «Спеціальний фонд 
«бюджет розвитку»; 

- по рядку за КТПКВКМБ 9800 відобразити КПКВКМБ 0119800. 
3.4. Додаток 4 (згідно послідовності нумерації - 3): 
- назву додатку викласти у новій редакції: «Зміни у розподілі видатків 

сільського бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів, 
відповідальному виконавцю - Музиківська сільська рада»; 

- доповнити підсумковим рядком «Всього» з відповідними обсягами; 
- по рядках за КПКВКМБ 0111020 та 0114060 у колонці «Загальний фонд 

«видатки споживання» цифри «-104000,00» та «4000,00» замінити цифрами «0,00» 
та «9100,00» відповідно; 

- скорегувати підсумкові рядки додатку. 
3.5. Додаток 5 (згідно послідовності нумерації - 4): 
- привести у відповідність до додатку Типової форми рішення, доведеної 

Міністерством фінансів України; 
- назву додатку викласти у новій редакції: «Зміни до міжбюджетних 

трансфертів з сільського бюджету місцевим/державному бюджетам на 
2018 рік»; 

- виключити графи «Субвенції з місцевого бюджету підприємствам 
(установам, організаціям)» та «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» з відповідними обсягами; 

- у шапці додатку: 
• виключити рядок «Субвенції із загального фонду» з обсягом 

1928745,00 грн; 
• словам «Субвенції з сільського бюджету» замінити словами 

«Субвенції із загального фонду сільського бюджету»; 
• назву граф «Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів» та «Капітальні трансферти органам державного 
управління інших рівнів» замінити словами «Субвенція з місцевого 
бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів» та «Інші субвенції з місцевого 
бюджету» з відповідними'обсягами; 

- у колонці «Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної 
одиниці» зазначити бюджети, яким передаються трансферти, а саме: «Обласний 
бюджет Херсонської області» та «Державний бюджет» з відповідними кодами 
бюджетів; 

- показники видатків «Іншої субвенції з місцевого бюджету» та «Субвенції з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів» не відповідають обсягам, затвердженим на ці цілі 
у додатку 3 до рішення. Потребує внесення змін до обсягів міжбюджетних 
трансфертів на загальну суму 183644 грн; 

- скорегувати підсумкові рядки додатку. 
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3.6. Додаток 6 (згідно послідовності нумерації - 5): 
- назву додатку викласти у новій редакції: «Зміни до переліку об'єктів, 

видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету 
розвитку»; 

- обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) має становити 
3792936,64 грн. 

Заступник директора Департаменту -
начальник бюджетного управління В.В.Крючкова 


