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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  рішення міської ради  «Про внесення змін  до бюджету Баштанської  
міської територіальної громади на 2023 рік»  

від 11 січня 2023 року № 1    

 

1. Обґрунтування необхідності підготовки  рішення 

 

 Відповідно до статей 61-68 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»,  пунктів 22, 221

 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2023 рік»,  Закону України «Про правовий режим воєнного стану», 
Указу Президента України від 07 листопада 2022 року №757/2022 «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року №2738-ІХ, 
постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі 
питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» 
та від 30 грудня 2022 року №1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої 
субвенції на 2023 рік», розпоряджень начальника Миколаївської обласної 
військової адміністрації від 04 січня 2023 року №5-р та від 10 січня 2023 року 
№10-р «Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 
2023 рік», враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2022 
року №453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого бюджету»,  виникає необхідність внесення 
змін до  бюджету Баштанської міської територіальної громади. 

 

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 головним розпорядниках коштів 
бюджету територіальної громади загального фонду за рахунок освітньої 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, з метою  
належного функціонування організацій, установ, закладів освіти, охорони 
здоров»я.  

 

 2.1.  Внесено зміни в дохідні джерела бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком 1 до цього рішення, 
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зокрема збільшено обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної 
громади  на суму 61 030,118 грн,  із них по загальному фонду бюджету на суму 
61 030,118 грн, в тому числі за рахунок:  

 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам       
(КБКБД 41033900) на суму 57 261 900 грн, 

 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (КБКБД 41051000) на суму       
1 359 978 грн, 

 

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету (КБКБД 41040200) на 
суму 2 408 240 грн. 

 

2.2. Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 
коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади по 
загальному  фонду: 

 

Баштанській міській раді - збільшити видатки на суму  721 000 грн, в 
тому числі по  кодах програмної класифікації видатків та кредитування: 

 

КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» - збільшити видатки на суму 721 000 грн на оплату за енергоносії, 
в зв’язку з збільшенням тарифів та впровадження електричного опалення у 
дитячому та інфекційному відділеннях (за рахунок дотації з місцевого бюджету 
на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров"я). 

 

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради – збільшити видатки на суму  60 309 118 грн, в тому числі по  
кодах програмної класифікації видатків та кредитування: 

 

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» - 

збільшити видатки на суму 1 687 240 грн, зокрема на заробітну плату з 
нарахуванням працівникам загальної середньої освіти (обслуговуючий 
персонал) - 396 800 грн, на оплату енергоносіїв - 990 440 грн, в зв»язку з  
збільшенням тарифів, на оплату продуктів харчування - 200 000 грн (в зв»язку з 
збільшенням кількості пільгової категорії населення) та підготовку до 
опалювального періоду - 100 000грн (за рахунок дотації з місцевого бюджету на 
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров"я). 
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КПКВК 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» -          

на суму 57 261 900  грн. на заробітну плату з нарахуванням педагогічним 
працівникам закладів загальної середньої освіти. 

 

КПКВК 0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок коштів освітньої субвенції»  -  на суму 1 359 978 грн. на 
заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам міського 

інклюзивно-ресурсного центру Баштанської міської ради.  
      

 

  Враховуючи вищезазначені  зміни  пропонується  затвердити: 
   

 -       уточнений обсяг доходів бюджету міської територіальної громади у 
сумі  220 695 921  грн, у тому числі доходи загального фонду  бюджету в сумі 
217 977 872 грн, доходи спеціального фонду бюджету в сумі  2 718 049 грн  
згідно з додатком 1-1 до цього рішення. 

 

-      уточнений загальний обсяг видатків бюджету  Баштанської міської 
територіальної громади  на  2023  рік у сумі 220 695,921 грн, із них обсяг 
видатків загального фонду міського бюджету в сумі 217 977 872  грн та видатків 
спеціального фонду в сумі 2 718 049 грн у розрізі головних розпорядників 
коштів міського бюджету та відповідних виконавців за бюджетними 
програмами згідно з додатком 3 до цього рішення; 

 

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)  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року 
№252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період 
воєнного стану». 

4)   Постанова  Кабінету міністрів України від 30 грудня №1472 «Деякі 
питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік». 

 5)  Наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2022 року №453  
«Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету». 

 6) Розпоряджень начальника Миколаївської обласної військової 
адміністрації від 04 січня 2023 року №5-р та від 10 січня 2023року  №10-р «Про 
внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік».  

 

 

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження  
рішення. 
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Прийняття рішення „Про внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2023 рік” забезпечить належне функціонування 
бюджетних установ, організацій, закладів освіти, підприємств охорони 
здоров»я  у 2023 році. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                  Світлана ЄВДОЩЕНКО 

 

 

 

 

 


