ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
(___ сесія сьомого скликання)

_________ 2017 року
м.Чернігів

№ ___/VII

Про внесення змін до рішення обласної
ради від 20 грудня 2016 року № 3-7/VII
«Про обласний бюджет на 2017 рік»
щодо експерименту з фінансового
забезпечення
реалізації
заходів
з
розвитку автомобільних доріг
Відповідно до частини 8 статті 78, пункту 9 частини 1 статті 52, абзацу
третього пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада
вирішила:
1.Внести зміни до рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року
№ 3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік», а саме пункти 1, 2, 9, 14, 17
викласти у наступній редакції:
«1.Визначити на 2017 рік:
- доходи обласного бюджету у сумі 5 114 398,5 тис. грн, у тому числі
доходи загального фонду обласного бюджету 4 878 966,2 тис. грн, доходи
спеціального фонду обласного бюджету 235 432,3 тис. грн згідно з додатком 1;
- видатки обласного бюджету у сумі 5 169 428,8 тис. грн, у тому числі
видатки загального фонду обласного бюджету 4 872 270,1 тис. грн, видатки
спеціального фонду обласного бюджету 297 158,7 тис. грн;
- повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 2 604,0 тис. грн, у
тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету 
2 604,0 тис. грн згідно з додатком 4;
- надання кредитів з обласного бюджету у сумі 5 547,4 тис. грн, у тому
числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету 
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2 943,4 тис. грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету
 2 604,0 тис. грн згідно з додатком 4;
- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 3 752,7 тис. грн
згідно з додатком 2;
- дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 61 726,4 тис. грн
згідно з додатком 2. ».
«2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
обласного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами по загальному фонду в сумі 4 872 270,1 тис. грн, по
спеціальному – 297 158,7 тис. грн згідно з додатком 3. ».
«9.Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію
місцевих (регіональних) програм у сумі 210 735,3 тис. грн згідно з
додатком 7. ».
«14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду
обласного бюджету на 2017 рік щодо доходів є надходження, визначені статтею
691, частиною 1 статті 71, абзацом третім пункту 33 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу України. ».
«17. Дозволити в міжсесійний період у виняткових випадках за спільним
розпорядженням голови обласної державної адміністрації і голови обласної
ради з наступним внесенням змін до рішення „Про обласний бюджет на 2017
рік”:
- виділення додаткових коштів, у тому числі за рахунок залишків коштів
освітньої та медичної субвенцій станом на 01.01.2017, головним розпорядникам
коштів обласного бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам,
перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів
обласного бюджету, здійснювати передачу коштів між загальним і спеціальним
фондами бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих
(регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів обласного
бюджету, та проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції);
- внесення змін до доходів спеціального фонду обласного бюджету за
рахунок фактичних надходжень від перевиконання загального обсягу
щомісячних індикативних показників митних платежів, що справляються під
час митного оформлення товарів на території області, визначених у розписі
державного бюджету за загальним фондом та з урахуванням їх очікуваного
надходження з державного бюджету до кінця року, а також спрямування
зазначених коштів на реалізацію заходів з розвитку автомобільних доріг
загального користування, з метою забезпечення виконання вимог пункту 33
розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України
та постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 726 «Про
проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з
розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та в
м. Києві, а також дорожньої інфраструктури в м. Києві» (із змінами і
доповненнями).».
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2.Доповнити рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року № 3-7/VII
«Про обласний бюджет на 2017 рік» пунктом 172 такого змісту:
«172.Перелік об'єктів, щодо яких проводиться експеримент з фінансового
забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального
користування (згідно з пунктом 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Бюджетного кодексу України та пунктом 5 Порядку спрямування
50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників
надходжень митних платежів, визначених у розписі державного бюджету за
загальним фондом, до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету
м. Києва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня
2015 року № 726), формується за поданням Управління капітального
будівництва облдержадміністрації на підставі пропозицій Служби
автомобільних доріг у Чернігівській області, депутатів обласної ради, районних
державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад та
затверджується обласною державною адміністрацією за погодженням з
Мінінфраструктури, Укравтодором та подальшим погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету.».
3.У додатках до цього рішення врахувати зміни, внесені в установленому
порядку до показників обласного бюджету спільними розпорядженнями голів
обласної ради і обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови
облдержадміністрації, директора Департаменту фінансів облдержадміністрації
у відповідності до частин 6, 7, 8 статті 23 Бюджетного кодексу України та
пунктів 5 і 17 рішення обласної ради від 20 грудня 2016 року № 3-7/VII «Про
обласний бюджет на 2017 рік».
4.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань бюджету та фінансів.
Голова обласної ради

І.С. Вдовенко

