УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 213-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

«Про сільський бюджет на 2018 рік»
Керуючись п. 28 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 69, 70 Бюджетного кодексу України, законом України «Про
державний бюджет»
СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити сільський бюджет на 2018 рік за програмно-цільовим методом
бюджетування.
2. Установити загальний обсяг доходів в сумі 30 682 100 грн. сільського
бюджету на 2018 рік. Обсяг доходів загального фонду в сумі 30 235 800
грн. в т. ч. обсяг базової дотації у сумі 3 774 200 грн., освітньої субвенції в
сумі 10 092 700 грн., медичної субвенції в сумі 4 468 900 грн., додаткова
дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я в сумі 2 300 000 грн. та обсяг доходів спеціального
фонду 446 300 грн. (додаток 1).
3. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018 рік в
сумі 30 682 100 грн. в тому числі видатки загального фонду в сумі
30 235 800 грн. та видатки спеціального фонду в сумі 446 300 грн.
4. Затвердити бюджетні призначення головного розпорядника коштів
сільського бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами згідно з
додатком 2 до цього рішення.
5. Встановити розмір оборотної касової готівки сільського бюджету в сумі
5000 гривень.
6. Затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів між районним та іншими
бюджетами на 2018 рік в сумі 4 237 900 грн. (додаток 3).
7. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету на
2018 рік, згідно з додатком 4.
8. Затвердити на 2018 рік резервний фонд сільського бюджету в сумі
50 000 грн.

9. Затвердити перелік бюджетних установ, які в 2018 році будуть
фінансуватися із бюджету Волоківської сільської ради об’єднаної
територіальної громади (додаток 5).
10. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду
сільського бюджету на 2018 рік за економічною структурою та за
видами видатків:
 оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
 нарахування на заробітну плату (код 2120);
 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
 забезпечення продуктами харчування (код 2230);
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
 трансферти населенню (код 2730);
 трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
11. З метою дотримання збалансованості сільського бюджету не надавати
підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету.
12. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки
на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу,
лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних
установ і організацій в кошторисах доходів і видатків.
13. Розпорядники коштів сільського бюджету мають право приймати
зобов’язання по загальному та спеціальному фонду на здійснення
видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань,
затверджених їм на 2018 рік.
14. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують
відповідні витрати, затверджені цим рішенням, розпорядник бюджетних
коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу
чергу на оплату праці, нарахування на заробітну плату, комунальних
послуг та енергоносіїв.
15. Передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2018 рік установ, що
фінансуються з сільського бюджету, кошти на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на
проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну
енергію, послуги зв’язку, не допускаючи будь-якої заборгованості із
зазначених виплат; установити ліміти споживання енергоносіїв по
кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень
затверджених на 2018 рік.
16. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік, до
доходів належать надходження, визначені у частині першій статті 64
Бюджетного кодексу України.
17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського
бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені у
частині першій статті 691 Бюджетного кодексу України.
18. Установити, що в тих випадках, коли депутати сільської ради вносять
пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з сільського
бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на

19.
20.
21.
22.

відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків
сільського бюджету.
Додатки № 1-5 цього рішення є його невід’ємною частиною.
Рішення сесії сільської ради “Про сільський бюджет на 2018 рік”
набуває чинності з 1 січня 2018 року і діє до 31 грудня 2018 року.
Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України
здійснити опублікування цього рішення у засобах масової інформації.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 214-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про затвердження штатної
чисельності працівників установ, що
фінансуються з сільського бюджету
на 2018рік
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА
1. Затвердити штатну чисельність працівників бюджетних установ, що
фінансуються з сільського бюджету на 2018рік:
- апарат управління - 35 штатних одиниць;
- дитячі дошкільні навчальні заклади – 37.69 штатних одиниць;
- будинки культури, клуби – 6.5 штатних одиниць;
- народні колективи – 3,0 штатних одиниць;
- бібліотеки – 3,25 штатних одиниць;
- пожежна охорона – 8,0 штатні одиниці;
- спорт школа - 5,0 штатних одиниць;
- загальноосвітні школи та НВК - 141.39 штатних одиниць;
- амбулаторія загальної практики сімейної медицини – 31,5 штатних
одиниць;

2. Головному бухгалтеру Беженар Г.І. привести у відповідність штатні
розписи і здійснювати фактичні видатки на заробітну плату в межах
фонду затвердженого кошторисом в сільському бюджеті.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову В.І. Глопіна та постійну комісію з питань планування, фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 215-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про умови оплати праці
Волоківського сільського
голови В.І. Глопіна у 2018 році
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
14, 15, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись
Постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів» від 09.03.2006 року № 268 із змінами та доповненнями,
СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Присвоєний Волоківському сільському голові Глопіна В.І.. 7-й (сьомий) ранг
посадової особи місцевого самоврядування залишити.
2. Встановити сільському голові Глопіна В.І. загальний стаж державного службовця
7 (сім) років.
3. Встановити сільському голові Глопіна В.І. з 01 січня 2018 року щомісячну
надбавку за вислугу років в розмірі 15 % посадового окладу.
4. Встановити, що преміювання сільського голови Глопіна В.І. здійснюється
відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи щомісячно в
розмірі 200 % від нарахованої зарплати в межах фонду оплати праці, а також до
державних і професійних свят та ювілейних дат в межах коштів, передбачених на
преміювання у кошторисі та граничними розмірами не обмежується, при наявності
економії коштів на оплату праці протягом року до прийняття сільського бюджету
на наступний рік.
5. Виплачувати
сільському
голові
Глопіна В.І. матеріальну допомогу на
оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати та допомогу на
покращення соціально-побутових умов в розмірі середньомісячної заробітної плати
при наданні щорічної відпустки.
6.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 216-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про затвердження Положення про
преміювання і надання матеріальної
допомоги працівникам апарату
виконкому у 2018 році.
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 року
№ 268 «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 07.02.2001
року № 134, Законом України «Про службу в органах місцевого
самоврядування в Україні»,
СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про преміювання і надання матеріальної
допомоги апарату виконкому в 2018 році (Додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову В.І. Глопіна та постійну комісію з питань планування,
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

В.І. Глопіна

Додаток
до рішення сесії сільської ради
VІІ скликання від 22.12.2017 року
ПОЛОЖЕННЯ
Про преміювання і надання матеріальної допомоги,
надбавки за високі досягнення працівникам апарату виконкому
сільської ради у 2017 році.
1. Преміювання працівників апарату виконкому сільської ради здійснюється
відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до
державних і професійних свят, ювілейних дат в розмірі 100% посадового окладу.
2. Премія працівникам апарату виконкому нараховується щомісячно за результатами
виконання планових показників по власним надходженням та до професійних,
святкових дат в розмірі від 10% посадового окладу в межах коштів граничними
розмірами не обмежується, передбачених на преміювання та надбавку за високі
досягнення працівникам апарату виконкому крім державних службовців у
кошторисі та в межах наявних коштів економії на оплату праці протягом року до
прийняття сільського бюджету на наступний рік.
3. Надбавка за високі досягнення працівників здійснюється в межах фонду заробітної
плати до 50% за виконання особливо важливої роботи за окремим розпорядженням
сільського голови .
4. Преміювання, надбавка за високі досягнення працівників здійнюється на підставі
розпорядження сільського голови за фактично відпрацьований час у звітньому
періоді апарату виконкому сільської ради.
5. Не нараховується премія та надбавка за високі досягнення працівникам за час
хвороби, відпустки без збереження заробітньої плати та щорічньої відпустки, в
інших випадках відпусток із збереженням заробітньої плати, передбачених
законодавством.
6. Працівники можуть бути позбавлені премії частково або повністю у випадках
притягнення до дисциплінарної чи адміністративної відповідальності за допущені
порушення, у відповідності до Кодексу законів про працю України за рішенням
трудового колективу або розпорядженням сільського голови.
7. Виплата премії та надбавки за високі досягнення проводиться щомісячно разом з
виплатою заробітної плати.
8. Виплачені суми премії та надбавки за високі досягнення включаються в розрахунок
середньомісячного заробітку при нарахуванні оплати по тимчасовій
непрацездатності, а також в середній заробіток при нарахуванні матеріальної
допомоги на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань.
9. Матеріальна допомога на оздоровлення
надається працівникам
апарату
виконкому один раз в рік при виході у щорічну відпустку в розмірі
середньомісячної заробітної плати в межах кошторисних призначень.
10. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається
працівникам апарату виконкому, один раз в рік по заяві працівника та згідно
розпорядження керівника в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах
кошторисних призначень.
11. Преміювання сільського голови здійнюється згідно рішення сесії
сільскої ради «Про умови оплати праці Волоківського сільського голови».
12. Матеріальна
допомога
на
оздоровлення
та
вирішення
соціальнопобутових питань надається сільського голові згідно рішення сесії сільської ради
«Про умови оплати праці Волоківського сільського голови» .

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

В.І. Глопіна

« ЗАТВЕРДЖЕНО «
Рішенням сесії 7 скликання
Волоківської сільської ради
№ 216-34/17 від 22.12.2017 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок преміювання сільського голови та працівників
Волоківської сільської ради
1. Загальні положення
1.1.Положення про преміювання сільського голови працівників сільської
ради / далі – Положення / розроблене відповідно до законів України « Про службу в
органах місцевого самоврядування «, « Про оплату праці «, постанови КМ України від 9
березня 2006 року № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури , судів та інших
органів «, Постанови Кабінету Міністрів України № 212 від 24 лютого 2003 року
“ Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за
сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків «, Регламентом
роботи Волоківської сільської ради 7 скликання, та колективного договору з метою
заохочення працівників сільської ради за ініціативність , творчість в роботі, добросовісне
виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в
загальні результати роботи.
1.2.Дія цього Положення поширюється на сільського голову та усіх працівників сільської
ради .
1.3. Преміювання працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.
1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних
та святкових дат за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого внеску
працівникам може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду
оплати праці.
1.5. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності,
відрядженням на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.
1.6. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання,
премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за
станом здоров’я.
1.7. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії
дисциплінарного стягнення.
1.8. Фонд преміювання сільського голови та працівників сільської ради утворюється в
межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату
праці.
1.9. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі сільської ради .
2. Показники преміювання і розмір премії
2.1.Преміювання працівників сільської ради здійснюється за поданням секретаря сільської
ради на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов’язків і
завдань.
2.2.Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового окладу,
рангу , та вислугу років , від 10% в межах фонду оплати праці, та виплачується разом із
заробітною платою поточного місяця .
2.3. Премії, виплачені на підставі цього Положення, включаються у розрахунок
середньої заробітної плати працівників сільської ради при обчисленні її у всіх
випадках, згідно з діючим законодавством ( для оплати допомоги по тимчасовій

непрацездатності, виплат за час щорічної і додаткової відпусток або компенсації за
невикористану відпустку, призначення пенсій, тощо )
Щомісячні премії включаються у заробіток того місяця, на який вони припадають
згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.
2.4. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам
враховуються такі показники :
- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень ;
- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі ;
- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.
2.5. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється
у разі :
- неякісного виконання розпоряджень та доручень сільського голови ;
- несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян ;
- порушення строків розгляду документів ;
- недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань.
3. Порядок преміювання
3.1.Бухгалтер сільської ради щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що
спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд сільському голові.
3.2. Преміювання працівників сільської ради здійснюється на підставі розпорядження
сільського голови, яке готується секретарем сільської ради .У розпорядженні визначається
перелік працівників для преміювання із зазначенням розміру преміювання та працівників ,
яких потрібно позбавити премії із відповідним обґрунтуванням.
3.3.Виплата премії проводиться щомісячно у разі виконання показників дохідної частини
сільського бюджету, відсутності заборгованості за обов’язковими платежами, у межах
затвердженого фонду оплати праці.
4. Преміювання сільського голови
4.1. Премія сільському голові нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу,
рангу , та вислугу років , та виплачується разом із заробітною платою поточного
місяця .
4.2. Преміювання сільського голови проводиться щомісяця, в межах фонду преміювання
та економії фонду оплати праці відповідно до цього Положення в розмірі не більше
встановленому для працівників апарату сільської ради.
4.3. Виплата премії сільському голові проводиться у разі виконання показників дохідної
частини сільського бюджету, відсутності заборгованості за обов’язковими платежами, у
межах затвердженого фонду оплати праці.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

Глопіна В І

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 217-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про виплату відрядних працівникам
бюджетних установ села на 2018 рік
З метою своєчасного подання в районні служби квартальних, річних і
поточних звітів, проведення грошових банківських перерахунків, бланків
свідоцтв РАЦСу, відвідування семінарів, навчань, курсів підвищення
кваліфікації, організованих районною державною адміністрацією та
районною радою, керуючись
ст. 26, 64 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України
СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА
1. Здійснювати протягом 2018 року виплату відрядних працівникам
бюджетних установ села в межах кошторисних призначень, у
відповідності до чинного законодавства України.
2.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову В.І. Глопіна та постійну комісію з питань планування, фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 218-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про встановлення розміру батьківської
плати за харчування дітей в дошкільних
навчальних закладах та Грушівському НВК
на 2018 роік.
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»,
КонституцієюУкраїни, ст. 35 Закону України «Про дошкільнуосвіту», ст. ст.
1,12 Закону України «Про благодійництво та благодійнівнески»,Постановою
Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних
та інтернатних навчальних закладів» № 1243 від 26.08.2002 року із змінами
та доповненнями, Наказом Міністерства освіти і науки України № 667 від
21.11.2002 року, та у зв’язку із підвишенням цін на продукція харчування.
СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити вартість харчування дітей в ДНЗ та НВК сіл Волока, Валя
Кузьмин та Грушівка за один день 26,00 грн.
2. Встановити батьківську плату за харчування дітей в ДНЗ та НВК на
2018 рік за один день в розмірі 50 % від вартості харчування, а 50%
за рахунок місцевого бюджету.
3. Звільнити від плати за харчування дітей в Волоцькому ДНЗ та
Валякузьминському ДНЗ у 2018 році батьків або осіб, які їх замінюють
у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній
квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня
забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який
щороку установлюється Законом про Державний бюджет України для
визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у
державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, а також
батьків або осіб, які їх замінюють із сімей, що отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям», звільнити від сплати дітей учасників
бойових дій ( учасників АТО ) в 100 % розмірі від вартості харчування,
а також розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, в сім'ях
яких троє і більше дітей, а також враховуються падчерки та пасинки, які
проживають у цих сім'ях.

4. Не заперечувати внесення батьками спонсорської допомоги, згідно
рішення батьківськи хзборів.
5. Доручити головному
бухгалтеру
Беженар Г.І. надходження
спонсорської допомоги обліковувати в бухгалтерському обліку згідно
вимог чинного законодавства.
6. Завідуючим дошкільних навчальних закладів вести контроль та
дотримуватись граничних норм витрат на придбання продуктів
харчування ( згідно моніторингу цін).
7. Плата за харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах,
дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах
вноситься не пізніше 20-го числа місяця за який вноситься плата.
Керівники дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та
навчально-виховних комплексів несуть відповідальність за своєчасне
надходження батьківської плати. У разі невнесення плати в установлені
строки ці суми стягуються в порядку визначеному чинним
законодавством України.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань економіки, бюджету, фінансів, правових питань та соціального
захисту населення.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 219-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про встановлення розміру батьківської
плати за харчування дітей в загальноосвітніх
навчальних закладах на 2018 рік.
З метою організації раціонального харчування дітей в загальноосвітніх
навчальних закладах району, відповідно до ст.5,6 Закону України “Про
охорону дитинства”, ст. 21 Закону України “Про загальну середню освіту”,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
від 24.12.2015 року № 911-VIII, статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Постанов Кабінету Міністрів України від 19
червня 2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій
учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, від 2 лютого 2011 року № 116
“Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у
дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на
додану вартість”, із змінами внесеними постановою КМУ №16 від
18.01.2016р., від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах», та у зв’язку із
збільшенням цін на продукти харчування.
СІЛЬСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про харчування навчальних закладах по
Волоківській ОТГ 2018-го навчального року.
2. Встановити вартість харчування учнів в загальноосвітніх закладах сіл
Волока, Валя Кузьмин та Грушівка за один день 16,00 грн.
3. Встановити батьківську плату за харчування учнів в загальноосвітніх
закладах та НВК на 2018 рік за один день в розмірі 50 % від вартості
харчування, а 50% за рахунок місцевого бюджету.
4. Встановити вартість харчуванняу чнів в ГПД в загальноосвітніх закладах
за один день 8,0 грн., розмір батьківської плати встановити 100 %.
5. Звільнити від плати за харчування учнів Волоківської
ЗОШ,
Валякузьминської ЗОШ та Грушівського НВК у 2018 році дітей сиріт,
дітей позбавлених батьківського піклування, батьків або осіб, які їх
замінюють отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» , звільнити від
сплати дітей учасників бойових дій ( учасників АТО ) в 100 % розмірі

від вартості харчування , а також розмір плати зменшується на 50
відсотків для батьків, в сім'ях яких троє і більше дітей, а також
враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цих сім'ях.
6. Не заперечувати внесення батьками спонсорської допомоги, згідно
рішення батьківських зборів.
7. Доручити головному
бухгалтеру
Беженар Г.І. надходження
спонсорської допомоги обліковувати в бухгалтерському обліку згідно
вимог чинного законодавства.
8. Директорам загалтноосвітніх навчальних закладів вести контроль та
дотримуватись граничних норм витрат на придбання продуктів
харчування ( згідно моніторингу цін).
9. Плата за харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах,
дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах
вноситься не пізніше 20-го числа місяця за який вноситься плата.
Керівники дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та
навчально-виховних комплексів несуть відповідальність за своєчасне
надходження батьківської плати. У разі невнесення плати в установлені
строки ці суми стягуються в порядку визначеному чинним
законодавством України.
10.Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію
з питань економіки, бюджету, фінансів, правових питань та соціального
захисту населення.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 220-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про надання субвенції районному
бюджету на відшкодування за
користуванням окремих категорій
громадян послугами ПАТ «Укртелеком».
Розглянувши лист Глибоцького управління праці та соціального
захисту населення від 18.12.2017 року про надання субвенції районному
бюджету на відшкодування за користуванням окремих категорій громадян
послугами ПАТ «Укртелеком», та керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія Волоківської сільської ради
ВИРІШИЛА :
1.

При плануванні бюджету на 2018 рік розглянути можливість
надання субвенції районному бюджету на відшкодування за
користуванням окремих категорій громадян послугами ПАТ
«Укртелеком».

2.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань планування, фінансів та бюджету.

Сільський голова:

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 222-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про надання субвенції районному
бюджету на утримання газети
Новий День».
Розглянувши звернення Глибоцької районної ради про надання
субвенції районному бюджету на утримання газети «Новий День», та
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія
Волоківської сільської ради
ВИРІШИЛА :
1. Надати субвенцію районному бюджету на утримання газети «Новий
День» у сумі 10 000 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань планування, фінансів та бюджету.

Сільський голова:

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 223-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про затвердження
постачальників продуктів
Вислухавши та обговоривши інформацію сільського голови про
затвердження постачальників продуктів та керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Волоківська сільська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити постачальників продуктів на 2018 рік для установ
Волоківської ОТГ, Глибоцького району, Чернівецької області які
фінансуються з державного бюджету:
- ФОП «Коропка В.В.»
- ФОП «Чоботар В.І.»
- ФОП « Томиць Валентина Василівна»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера
сільської ради Кулюк А.Г.

Сільський голова:

В.І. Глопіна

УКРАЇНА
Волоківська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області
60413, с.Волока, вул.В.Александрі, 51«А», тел.: 3-02-02,факс (03734) 3-02-00, e-mail: sr.voloka@ukr.net
60411, с.Валя Кузьмина, вул.Головна, 222 тел.: 3-61-82,факс (03734) 3-64-30, e-mail: rada-kuzmin@ukr.net

Рішення № 224-34/17
ХХХІV сесії VІІ скликання
Волоківської сільської ради
Від 22.12.2017 року
с. Волока

Про створення цільового фонду
у Волоківській сільській раді та
затвердження «Положення про
цільовий фонд»
«Про утворення цільового фонду та про порядок формування та
використання коштів спеціального фонду місцевого бюджету в тому числі коштів бюджету розвитку на 2018 рік»
Керуючись п.12. ст. 69 Бюджетного Кодексу України, п.25 ст.26, ст.68
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Волоківська
сільська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Утворити цільовий фонд, як складову частину спеціального фонду
сільського бюджету на 2018 рік.
2. Затвердити Положення про порядок формування та використання
коштів цільового фонду на 2018 рік.
Положення додається.
3. Затвердити положення про порядок формування та використання
коштів спеціального фонду місцевого бюджету в тому числі коштів бюджету
розвитку у 2018 році.
Положення додається.
Сільський голова

В. Глопіна

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням ХХХІV сесії VІ скликання
Волоківської сільської ради
№224-34/17 від “ 22” 12. 2017 року
П ОЛ О Ж Е Н Н Я
про порядок формування та використання
коштів цільового фонду на 2018 рік
1. Загальні положення
Положення про порядок формування та використання коштів цільового
фонду на 2018 рік (далі – Положення) розроблене відповідно до ст. 69
Бюджетного кодексу України, ст.1, п.25 ст. 26, 68 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Положення визначає джерела формування коштів цільового фонду,
основні напрямки використання, порядок ведення обліку та звітність про
використання коштів цільового фонду.
Цільовий фонд є складовою частиною спеціального фонду сільського
бюджету на 2018 рік.
2. Джерелами формування цільового фонду є:
2.1. Внески населення територіальних громад Волока, Грушівка та
Валя-Кузьмина, залучені на добровільній основі;
2.2. Розмір внесків визначається територіальною громадою на
загальних зборах всіх чи частини жителів села, до (на) початку бюджетного
року.
2.3 Сплата внесків здійснюється на протязі бюджетного року у касу
сільської ради, та оформляється відповідною квитанцією спеціалістом
сільської ради.
2.4 Сплачені внески до цільового фонду оприбутковуються в касу
сільської ради з послідуючим розміщенням на рахунках Управління
державного казначейства у Глибоцькому районі.
2.5. Інші надходження, що не заборонені діючим законодавством.
3. Напрямки використання коштів цільового фонду:
- фінансування робіт по ремонту і утриманню сільських доріг;
- фінансування робіт по санітарної очистки територій та благоустрою
населених пунктів;
- оплата за виготовлення номерних знаків та аншлагів на будинки;
- фінансування робіт по благоустрою діючих сміттєзвалищ та ліквідації
стихійних сміттєзвалищ;
- проведення поточних ремонтів установ сільської ради;
- придбання палива та запчастин
для службового та пожежного
автомобілів;
- оплата технічного огляду службового автомобіля;
- придбання канцтоварів;

- фінансування послуг по виготовленню відповідних документів на будівлі
та споруди сільської ради для оформлення права комунальної власності;
- технічне обслуговування комп’ютерної техніки;
- надання матеріальної допомоги мало захищеним сім’ям, одиноким,
пристарілим, інвалідам;
- підписка газет та журналів;
- оплата оголошень, повідомлень, поздоровлень, співчуттів у районній
газеті;
- оплата статистичної методичної літератури;
- оплата за спожиту електроенергія на вуличне освітлення;
- оплата за вивіз сміття згідно договору на вивіз сміття;
- оплата за спожиту електроенергію в приміщенні МПО с. Волока та с.
Валя-Кузьмина;
- оплата праці працівникам пожежної частини с. Волока та с. ВаляКузьмина;
- придбання комплектуючих для вуличного освітлення (лампи, дроти).
4. Невикористані кошти протягом бюджетного року переходять до
наступного бюджетного року.
5. Облік та звітність
5.1. Головним розпорядником бюджетних коштів цільового фонду є
головні розпорядники коштів сільського бюджету, відповідно до Бюджетного
кодексу України.
5.2. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій по фонду
здійснюється бухгалтерською службою головних розпорядників коштів
сільського бюджету.
5.3. Звітність про надходження і використання коштів цільового фонду
подається раді, та оголошується на загальних зборах територіальних громад.
5.4. Контроль за використанням коштів цільового фонду здійснює
постійна комісія сільської ради з питань економіки, бюджету , фінансів,
транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства
приватизації та управління та управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл.
Сільський голова

В. Глопіна

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням ХХХІV сесії VІ скликання
Волоківської сільської ради
№224-34/17 від “ 22” 12. 2017 року
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування та використання
коштів спеціального фонду місцевого бюджету в тому числі – коштів
бюджету розвитку у 2018 році
Положення розроблена відповідно до положень ст. 26 п.25, 68 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу
України, Податкового Кодексу України , та інших законодавчих актів
України.
1. Джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету
є:
1.1. надходження бюджету розвитку місцевого бюджету, які включають:
- кошти від відчуження майна, яке належить Волоківській сільській раді,
що перебуває у комунальній власності по коду 31030000 ;
- кошти від продажу землі 33010000;
- надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури
населених пунктів по коду 24170000;
1.2. 75% коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва по коду 21110000;
1.3. 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього природного середовища в наслідок
господарської та іншої діяльності , по коду 24062100;
1.4. Власні надходження бюджетних установ, які включають:
- 25010000 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством;
- платні послуги надані закладами культури;
- 25020000 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ.
1.5. Надходження до цільового фонду сільської ради:
- внески населення територіальної громади за місцем проживання, залучені
на добровільній основі в розмірі встановленому рішенням зборів громадян
по коду 50110000;
1.5. Екологічний податок по коду 19010000;
1.6. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.
2. Напрямки використання коштів спеціального фонду сільського
бюджету:
2.1. До витрат бюджету розвитку місцевого бюджету належить:
Капітальні видатки по коду функціональної класифікації 150101, в тому
числі:
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - за
кодом 3110;
- капітальне будівництво об’єктів невиробничого призначення – закладів
охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціального забезпечення,

освіти, культури, мистецтва, адміністративних об’єктів, підвідних та
розподільчих газопроводів, доріг місцевого значення з твердим покриттям за
кодом 3120, 3130 ;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво,
реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів
невиробничого призначення за кодом 3122;
- розширення, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт
об’єктів невиробничого призначення - закладів охорони здоров’я,
фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва та
адміністративних об’єктів, а також придбання технологічного обладнання за
кодом 3140.
2.2. КФК 170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, витрачається
на наступні цілі:
- на будівництво нових вулиць місцевого значення з твердим покриттям та
покриттям ГПС ;
- на виконання робіт по поточному ремонту та утриманню сільських доріг, в
тому числі:
1) профілювання гравійних сільських доріг автогрейдером;
2) покриття сільських доріг гравійно-піщаної суміші (розробка гравійнопіщаної суміші з навантаженням та транспортування);
3) розчистка та поглиблення кювет вулиць екскаватором;
4) придбання палива та будівельних матеріалів для виконання робіт пов’язані
з ремонтом та утримання сільських доріг за участю територіальних громад
сіл;
5) зимова розчистка вулиць від снігу;
6) дольова участь у фінансування робіт по капітальному удосконаленому
ремонту автомобільних доріг розташованих на території сільської ради;
7) улаштування дорожніх переходів через кювет;
8) на формування дорожнього фонду;
9) оплата за спожиту електроенергію на вуличне освітлення.
2.3. Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва :
- на виконання завдань по охороні земель по забезпечення збереження та
відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих
якостей землі, що включає:
- КФК 200200 « Охорона та раціональне використання земель:
1) будівництво комплексу гідротехнічних споруд для захисту земель від
ерозії, зсувів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення,
пересушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та
радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і
техногенних процесів;
2) будівництво і реконструкцію джерел зрошування осушувальних систем;
3) захист сільгоспугідь і лісових насаджень від підтоплення і висушування;
4) рекультивацію порушених земель;
5) охорона від забруднення небезпечними речовинами;
6) на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб;

- на виконання місцевих програм та проектів по охороні земель та
землеустрою затверджене сільською радою;
- на виготовлення технічної документації по грошовій оцінці земель
населених пунктів с. Волока, с. Грушівка;
- на виготовлення технічної документації по інвентаризації земель та
розмежування земель комунальної та державної власності;
- на виготовлення проектів змін меж сільських населених пунктів с.Волока,
с. Грушівка;
2.4. Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та
іншої діяльності, по коду 24062100.
- на фінансування природоохоронних заходів, перелік яких, затверджений
Постановою КМ України від 17 вересня 1996 року за № 1147, по коду
24060100, 24060200;
2.5. власні надходження бюджетних установ на наступні цілі:
- на придбання продуктів харчування для дошкільних навчальних закладах
сільської ради;
- на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для закладів культури;
2.6. Кошти, які надходять до цільового фонду сільської ради
використовуються на наступні цілі:
- внески населення територіальної громади за місцем проживання, залучені
на добровільній основі використовуються відповідно до затвердженого
сільською радою положення.
2.7. Субвенції з інших бюджетів витрачаються на виконання конкретних
інвестиційний проектів на території сільської ради.
Примітка: Невикористані кошти протягом року залишаються на рахунку і
можуть бути використані у наступному році.
Кошти спеціального фонду в тому числі бюджету розвитку можуть
використовуватися для виконання програм місцевого значення затверджених
сільською радою відповідно до чинного законодавства України .
Дія даного Положення припиняється рішенням сесії сільської ради.
Сільський Голова

В.Глопіна

