
 

 

 

 
  

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 
З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ,  

ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

В И С Н О В О К  
 

 

 від 25 лютого 2021 року № 1      
 

    Баштанка 

 

Про внесення змін до обсягу 

міжбюджетних трансфертів 

 

          

Відповідно до пунктів 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3,14 рішення міської ради від  23 

грудня 2020 року №15 «Про бюджет Баштанської міської територіальної 
громади на 2021 рік»,  рішення Привільненської сільської ради від 10 лютого 
2021 року №5 «Про внесення змін до бюджету  Привільненської сільської 
територіальної громади на  2021 рік»,  щодо погодження внесення змін до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади, в частині внесення змін 
до обсягу міжбюджетних трансфертів, що впливає на збільшення дохідної та 
видаткової частин бюджету, з метою забезпечення балансування та 
відповідності розписів міжбюджетних трансфертів між бюджетами 
Баштанської міської територіальної громади та Привільненської сільської 
територіальної громади, постійна комісія міської ради: 
 

ВИРІШИЛА:   
 

1. Фінансовому відділу виконавчого комітету  Баштанської міської 
ради в установленому чинним законодавством порядку внести зміни до обсягу 

міжбюджетних трансфертів. 

 

2. Внести зміни  в дохідні джерела міського бюджету: 
1) Збільшити обсяг дохідної частини міського бюджету в сумі                         

831,09191 тис. грн, в тому числі  за рахунок обсягу: 
 інших субвенцій (КБКД 41053900) на суму 771,29191 тис. грн, зокрема: 

 

субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади  
до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання послуг із 



збереження архівних фондів Трудовим архівом Баштанської міської ради на 
суму 74,9 тис. грн, 

субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади  
до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних 
послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним 
підприємством "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради 
Миколаївської області на суму 454,9 тис. грн, 

субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади  
до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних 
послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним 
підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської 
міської ради Миколаївської області на суму 229,41191 тис.грн, 

субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади  
до бюджету Баштанської міської територіальної громади на підвіз учнів та дітей 
до закладів освіти на суму 12,080 тис.грн; 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 
та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету  (КБКД 41055000) на суму 59,8 тис.грн ( з бюджету 
Привільненської сільської територіальної громади). 

 

3. Внести зміни до бюджетних призначень загального фонду по 
головних розпорядниках коштів міського бюджету (збільшити видатки на суму 
831,09191 тис. грн): 

  

1) Міській раді -  збільшити видатки на суму 819,01191 тис. грн, в 
тому числі по:  

КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» - 

збільшити видатки на суму 74,9 тис. грн,  в тому числі збільшити видатки на 
утримання Трудового архіву Баштанської міської ради, за рахунок субвенції з 
бюджету Привільненської сільської територіальної громади  до бюджету 
Баштанської міської територіальної громади для надання послуг із збереження 
архівних фондів – 74,9 тис.грн. 

 

КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» -  збільшити видатки на суму 454,9 тис. грн,  в тому числі на  
утримання КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня», за  рахунок  субвенції з 
бюджету Привільненської сільської територіальної громади  до бюджету 
Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг 
населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством 
"Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської 
області на суму 454,9 тис. грн, 

 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» -  

збільшити видатки на суму 229,41191 тис. грн,  в тому числі на  утримання 



КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги", за рахунок субвенції з 
бюджету Привільненської сільської територіальної громади  до бюджету 
Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг 
населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради 
Миколаївської області на суму 229,41191 тис. грн. 

 

КПКВК 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет» -  збільшити видатки на суму 59,8 тис. грн,  

в тому числі збільшити видатки багатопрофільній лікарні для лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет на суму 59,8 тис. грн, за рахунок субвенції з 
місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров"я за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету (з бюджету Привільненської сільської територіальної громади). 

 

 2) Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради – збільшити видатки на суму 12,080 тис. грн, в 
тому числі по:  

 КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - 

збільшити видатки на суму 12,080 тис. грн на підвіз учнів та дітей до закладів 
освіти с. Плющівка, за рахунок субвенції з бюджету Привільненської сільської 
територіальної громади. 
 

 4.Рекомендувати міському голові видати розпорядження про зміни до 
обсягу міжбюджетних трансфертів 

 

 5.Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій сесії 
міської ради. 
 

 

Голова  постійної  комісії  міської  
ради з питань планування, бюджету,  
фінансів, економіки, інвестицій та 

регуляторної політики                                                       Віктор МАЙДАНОВ 

 

Секретар постійної комісії         

               Ганна ЗЮЗЬКО 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


