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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  рішення міської ради  „Про внесення змін  до міського бюджету 
Баштанської міської ради на 2020 рік ” від      травня  2020 року  №  

 

1. Обґрунтування необхідності підготовки  рішення 

 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 та статей 61-68 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного 
кодексу України,  рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року 
№ 5 «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на              
2020 рік»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада          
2019 року № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», наказу Міністерства 
освіти і науки України від 04 лютого 2020 року №126 «Про затвердження 
Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій 
обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання 
освітньої субвенції у 2020 році», висновку постійної комісії міської ради з 
питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної 
політики від 29 квітня 2020 року №1, розпорядження міського голови від                   
29 квітня 2020 року № 64-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних 
трансфертів», клопотань головного розпорядника коштів виконавчого комітету 
міської ради, з метою належного функціонування бюджетних установ,  
необхідність внесення змін до обласного та  міського бюджетів. 

При внесенні зазначених змін враховано вимоги статей 72, 78 
Бюджетного кодексу України щодо внесення змін до рішення про місцевий 
бюджет. 

 

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення 

 

Збільшення обсягу видатків по головних розпорядниках коштів міського 
бюджету загального та спеціального фондів  за рахунок  надходження коштів 
до міського бюджету, з метою вирішення важливих першочергових питань,  
забезпечення належного функціонування бюджетних установ, виконання 
заходів міських програм на 2020 рік та інше.  

 

        2.1. Внесено зміни в дохідні джерела загального фонду міського 
бюджету: 
 1) Збільшити обсяг дохідної частини міського бюджету в сумі        
1 343,673 тис. грн, в тому числі за субвенції з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду  (КБКД 41051100) на суму 1 343,673 тис. грн. 
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2.2. Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 
коштів міського бюджету по загальному  фонду: 

 

Міській раді – здійснено перерозподіл коштів, а саме по: 

 

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно – 

каналізаційного господарства» збільшено видатки на суму 1808,7 тис. грн, в 
тому числі на надання фінансової підтримки КП «Міськводоканал» для 

погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних  осіб, що 
сплачується податковими агентами з доходів платниками податку у вигляді 
заробітної плати в сумі 1808,7 тис. грн. 

Зменшено видатки передбачені КП «Міськводоканал» на заміну 
водопровідної мережі на суму 393,7 тис. грн, відповідно до Програми 
фінансової підтримки «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного 

капіталу на 2018-2020 роки та надання фінансової підтримки                                     
КП «Міськводоканал» в сумі 15,0 тис. грн. 

 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 
зменшено видатки передбачені на поточний ремонт вулиць, доріг комунальної 
власності в сумі 1400,0 тис. грн. 

 

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради – збільшено видатки на суму 607,737 тис. грн, в тому числі по  
кодах програмної класифікації видатків та кредитування: 

 

КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» зменшено видатки на 
суму 149,410 тис. грн, за рахунок економії коштів по продуктах харчування в 
закладах дошкільної освіти, яка виникла під час карантину, з метою їх 
перерозподілу. 

 

КПКВК 0111020 «Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))» збільшено видатки на суму 757,147 тис. грн, в тому 
числі на: 

придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) загальної середньої 
освіти на суму 430,844 тис. грн, них за рахунок субвенції з місцевого бюджету 
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду на суму 314,064 тис. грн та за рахунок співфінансування з 
міського бюджету  на суму116,780 тис. грн;  

 

- забезпечення належних санітарно – гігієнічних  умов у приміщеннях 
закладів загальної середньої освіти на суму 326,303 тис. грн, них за рахунок 

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду на суму 293,6730 тис. грн та за 
рахунок співфінансування з міського бюджету  на суму 32,630 тис. грн. 
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 2.3. Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 
коштів міського бюджету по спеціальному  фонду: 

 

     Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради – збільшено видатки на суму 735,936  тис. грн, в 
тому числі по  кодах програмної класифікації видатків та кредитування: 
 

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))» - збільшено  видатки на суму 735,936 тис. грн, в 

тому числі на  придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) загальної 
середньої освіти на суму 735,936 тис. грн за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду. 

 

    Враховуючи вищезазначені  зміни  пропонується  затвердити: 
   

 - уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету на  2020 рік у 
сумі 192 380,71456 тис. грн, із них обсяг видатків загального фонду міського 
бюджету в сумі 178 312, 22148  тис. грн та видатків спеціального фонду в сумі            
14 068,49308 тис. грн у розрізі головних розпорядників коштів міського 
бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з 
додатком 3 до цього рішення; 

 

- уточнений обсяг бюджету розвитку на здійснення заходів на 
будівництво, реконструкцію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об’єктами затверджено в сумі  9399,91808 тис. грн. згідно з 
додатком 4 до цього рішення; 

 

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм,  які фінансуються 
за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році у сумі  44430,90608 тис. грн, у 
тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 34 479,988 тис. грн, 
спеціального фонду бюджету – 9950,91808 тис. грн  згідно з додатком 6 до 
цього рішення; 

 

 - дефіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі        
1303,66848 тис. грн, джерелом покриття якого визначити: 

 

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом 
на  01 січня 2020 року (БКФБ 208100) у сумі  12255,52256 тис. грн, з них за 
рахунок:  

залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився  
станом на  01 січня 2020 року в сумі 7339,52808 тис. грн,   
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залишку коштів медичної субвенції, що утворився станом на 01 січня         
2020 року в сумі 304,18248 тис. грн,   

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  станом на                           
01 січня 2020 року в сумі 775,449 тис. грн.   

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) (БКФБ 208400)  у сумі   - 10 951,85408  тис. грн, згідно з 
додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок: 

залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився  
станом на    01 січня 2020 року в сумі 7339,52808 тис. грн; 

 

- дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі        
10 951,85408  тис. грн, джерелом покриття якого визначити: 

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі  10 951,85408  тис. грн, 
згідно з додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок: 

залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився  
станом на   01 січня 2020 року в сумі  7339,52808 тис. грн. 

 

 

        3.  Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання 

 1) Бюджетний кодекс України. 
 2) Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 

1997 року №280/97-ВР. 

3) Рішення Миколаївської обласної ради від 13 квітня 2020 року № 5 «Про 
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік». 

4) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада                  
2019 року № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». 

5) Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2020 року 
№126 «Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і 
науки України пропозицій обласних, Київської міської державних 
адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році». 

6) Висновок постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, 
фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики від 29 квітня                   
2020 року №1. 

7) Розпорядження міського голови від 29 квітня 2020 року № 64-р «Про 
внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів». 

 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження  
рішення. 

Прийняття рішення „Про внесення змін до міського бюджету 
Баштанської міської ради  на 2020 рік ” забезпечить належне функціонування 
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бюджетних установ, фінансування міських програм, реалізацію інвестиційних 
проектів, використання коштів державного, обласного бюджетів, виконання 
планових показників дохідної та видаткової частин міського бюджету у          
2020 році. 

 

 

Перший заступник             Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 

міського голови 


