РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20___ року

№______

Про визначення одержувачів
бюджетних коштів

Керуючись статтями 142, 144, 146 Конституції України, підпунктом 4
пункту «а» статті 28, частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 38 частини 1 статті 2
Бюджетного кодексу України, статтею 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», пунктом 9 Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2002 року № 228, рішеннями Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року «Про затвердження Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на
2018 – 2020 роки» (в новій редакції), від 20 грудня 2018 року № 2263
«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», Виконавчий комітет Міської
ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:
1. Визначити з 01 січня 2019 року комунальне підприємство
«Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» одержувачем бюджетних
коштів на 2019 рік за видатками головного розпорядника бюджетних
коштів – управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста
Кропивницького за КПКВК МБ 1917411 «Утримання та розвиток
автотранспорту», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» по заходу «Забезпечення перевезення осіб з
інвалідністю транспортом «Соціальне таксі» на суму 80,0 тис. грн та по заходу
«Забезпечення
перевезення
дітей
з
інвалідністю
спеціалізованим
автотранспортом» 450,0 тис. грн згідно з оцінкою відповідності показників
діяльності комунального підприємства «Електротранс» Міської ради міста
Кропивницького» критеріям визначення одержувача бюджетних коштів
(додаток).
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2 Затвердити Порядок використання коштів на виконання у 2019 році
заходів із забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом
«Соціальне таксі» та забезпечення перевезення дітей з інвалідністю
спеціалізованим автотранспортом, що додається.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.

Міський голова

Ірина Стенчикова 24 48 00

А.РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від «___» _________ 20___року № ____
ПОРЯДОК
використання коштів на виконання у 2019 році заходів із забезпечення
перевезення осіб з інвалідністю транспортом «Соціальне таксі»
та забезпечення перевезення дітей з інвалідністю
спеціалізованим автотранспортом
(далі – Порядок)
1. Загальні положення
1.1 Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачений
для управління розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста
Кропивницького (далі – Управління розвитку транспорту та зв’язку) як
головного розпорядника коштів з бюджету міста Кропивницького на 2019 рік по
загальному фонду на виконання заходів із забезпечення перевезення осіб з
інвалідністю транспортом «Соціальне таксі» та забезпечення перевезення дітей
з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом (далі – Заходи).
1.2 Одержувачем бюджетних коштів для виконання Заходів є
КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» (далі – Одержувач).
2. Мета Порядку
2.1 Забезпечення прозорої та ефективної процедури використання
бюджетних коштів.
3. Вимоги щодо використання бюджетних коштів
3.1 Фінансування Заходу Управління розвитку транспорту та зв’язку
проводить в межах сум, передбачених бюджетними призначеннями на 2019 рік,
з урахуванням поданих Одержувачем розрахунків.
3.2 Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану
використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань,
затверджених у кошторисі Управління розвитку транспорту та зв’язку на
2019 рік.
3.3 Відкриття рахунків, реєстрація і облік зобов’язань та проведення
операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюється
відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року
№ 938 (зі змінами).
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3.4 Нарахування та виплата заробітної плати працівникам, які
забезпечують перевезення осіб з інвалідністю транспортом «Соціальне таксі» та
дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом, здійснюється в
установленому законодавством порядку.
4. Напрямки використання бюджетних коштів та контроль за
виконанням Заходів
4.1 Кошти, що надаються, спрямовуються на виконання Заходів згідно з
додатком.
4.2 Розподіл коштів за напрямами здійснюється Одержувачем відповідно
до погодженого Управлінням розвитку транспорту та зв’язку плану
використання в межах відповідних бюджетних призначень на відповідний рік.
4.3 Бюджетні кошти, що виділяються на виконання Заходів,
використовуються Одержувачем на:
- заробітну плату працівникам підприємства, включаючи надбавки,
доплати, премії, матеріальну допомогу та інші виплати;
- нарахування на заробітну плату.
5. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх
витрачанням
5.1 Керівник підприємства Одержувача надає на погодження до
Управління розвитку транспорту та зв’язку план використання бюджетних
коштів на поточний рік, затверджений наказом Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220). Річний план надається протягом
10 робочих днів з дати прийняття рішення Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького, який повинен бути складений з урахування помісячного
плану кошторисних призначень.
5.2 Одержувач, по мірі виконання Заходів, але не пізніше 5-го числа
наступного місяця, надає на погодження Управлінню розвитку транспорту та
зв’язку акти виконаних робіт. Інформація щодо обсягу проведених витрат на
виконання Заходів протягом відповідного місяця надається Одержувачем до
Управління розвитку транспорту та зв’язку не пізніше 5-го числа наступного
місяця, у вигляді звіту про фактичні витрати, за підписом керівника
підприємства та головного бухгалтера.
5.3 Одержувач коштів, по мірі реєстрації бюджетних та фінансових
зобов’язань в органі Державного казначейства, які пов’язані з виконанням
Заходів, надає до Управління розвитку транспорту та зв’язку заявку на
фінансування. Управління розвитку транспорту та зв’язку на підставі
отриманих від Одержувача заявок проводить фінансування Заходів шляхом
перерахування коштів на рахунок Одержувача, відкритий в органах Державного
казначейства.
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5.4 Одержувач несе повну відповідальність:
- за виконання затверджених цим рішенням Заходів;
- за ефективне, раціональне та цільове використання коштів з бюджету
міста Кропивницького згідно з чинним законодавством;
- за своєчасне надання до Управління розвитку транспорту та зв’язку
річних планів виконання Заходів, актів виконаних робіт, звітів про витрати та
достовірність даних у зазначених документах.
5.5. Складання та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів Одержувачем до управління Державної казначейської
служби України у м. Кропивницькому Кіровоградської області та Управління
розвитку транспорту та зв’язку, а також контроль за їх цільовим використанням
здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Начальник управління
розвитку транспорту та зв’язку
Міської ради Міста Кропивницького

В.ЖИТНИК

Додаток
до Порядку використання коштів на
виконання у 2019 році заходів із
забезпечення перевезення осіб з
інвалідністю транспортом «Соціальне
таксі» та забезпечення перевезення
дітей з інвалідністю спеціалізованим
автотранспортом

ЗАХОДИ
забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом
«Соціальне таксі»
№
з/п
1.
2.
3.

Фінансування
(тис.грн)

Найменування заходів
Оплата праці працівникам, які забезпечують
перевезення осіб з інвалідністю транспортом
«Соціальне таксі», а саме:
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату

80,0
65,5
14,5

ЗАХОДИ
забезпечення перевезення дітей з інвалідністю
спеціалізованим автотранспортом
№
з/п
1.
2.
3.

Фінансування
(тис.грн)

Найменування заходів
Оплата праці працівникам, які забезпечують
перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим
автотранспортом, а саме:
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату

Начальник управління
розвитку транспорту та зв’язку
Міської ради Міста Кропивницького

450,0
368,8
81,2

В.ЖИТНИК

Доопрацьовано 19.04.2019

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20___ року

№______

Про надання згоди на визначення
одержувачів бюджетних коштів
Керуючись статтями 142, 144, 146 Конституції України, підпунктом 4
пункту «а» статті 28, частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 38 частини 1
статті 2 Бюджетного кодексу України, статтею 4 Закону України «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», пунктом 9
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, рішеннями Міської ради
міста Кропивницького від 31 січня 2019 року «Про затвердження Програми
розвитку
міського
пасажирського
транспорту
та
зв’язку
у
м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки» (в новій редакції), від 20 грудня
2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»,
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Дати згоду управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради
міста Кропивницького (далі – Управління), яке є головним розпорядником
бюджетних коштів, на визначення з 01 січня 2019 року комунального
підприємства «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького»
одержувачем бюджетних коштів на 2019 рік за видатками Управління по
КПКВК МБ 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту» КЕКВ 2610 по
заходу «Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом
«Соціальне таксі» на суму 80,0 тис. грн (вісімдесят тисяч гривень 00 копійок)
та по заходу «Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим
автотранспортом» на суму 450,0 тис. грн (чотириста п’ятдесят тисяч гривень
00 копійок).
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2. Управлінню з 01 січня 2019 року визначити відповідно до
пункту 1 даного рішення комунальне підприємство «Електротранс» Міської
ради міста Кропивницького» одержувачем бюджетних коштів на 2019 рік за
видатками головного розпорядника бюджетних коштів – Управління по
КПКВК МБ 1917411 «Утримання та розвиток автотранспорту» КЕКВ 2610 по
заходу «Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю транспортом
«Соціальне таксі» на суму 80,0 тис. грн (вісімдесят тисяч гривень 00 копійок)
та по заходу «Забезпечення перевезення дітей з інвалідністю спеціалізованим
автотранспортом» на суму 450,0 тис. грн (чотириста п’ятдесят тисяч гривень
00 копійок) згідно з оцінкою відповідності показників діяльності
комунального підприємства
«Електротранс» Міської ради міста
Кропивницького» критеріям визначення одержувача бюджетних коштів.
3 Управлінню затвердити з 01 січня 2019 року Порядок використання
коштів на виконання у 2019 році заходів із забезпечення перевезення осіб з
інвалідністю транспортом «Соціальне таксі» та забезпечення перевезення
дітей з інвалідністю спеціалізованим автотранспортом.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.

Міський голова

Ірина Стенчикова 24 48 00

А.РАЙКОВИЧ

