
грн.

1 3

41020100 8590900

9900000000 8590900

41033900 61324700

9900000000 61324700

41040200 773 400

14100000000 773 400

41040500 1 553 700

14100000000 1 553 700

41051000
1 198 940

14100000000 1 198 940

41053900 5 518 004,00

14100000000 318 130

60 000

15 950

25 520

30 000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції   

Додаток 5
до рішення 
виконавчого 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 
Класифікації 

доходу бюджету /
Код бюджету Усього

(код бюджету)

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

                                                                        29.06.2022  № 72

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

 на 2022 рік

2

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам  для надання  матеріальної допомоги  сім'ям  загиблих 
та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які 
загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров"я, одержаних під час участі у Революції Гідності)

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  з обласного  бюджету  
місцевим бюджетам  для надання щомісячної матеріальної допомоги  
учасникам бойових дій у роки Другої світової війни)

14502000000

Обласний бюджет Миколаївської області

І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(категорії І ), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з 
Чорнобильською катострофою)

Обласний бюджет Миколаївської області
в тому числі:

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з 
інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

Інші субвенції з місцевого бюджету

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 
опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 
споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету

Обласний бюджет Миколаївської області

Базова дотація
Державний бюджет України 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
Державний бюджет України

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 

Обласний бюджет Миколаївської області



Продовження   додатка   5            
до рішення міської ради

60 000

104 900

7 740

14 020

0

14554000000 922 954,00

247 530

14 000

86 000

200 000

375 424,00

0

14546000000 4 276 920,00

Субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади  
до бюджету Баштанської міської територіальної громади на підвіз учнів та 
дітей до закладів освіти

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету  
місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Привільненська сільська територіальна громада

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  з обласного  бюджету  
місцевим бюджетам для  надання щомісячної матеріальної допомоги дітям 
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових 
формувань, у тому числі добровольчих, які  загинули, пропали безвісті або 
померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при 
виконанні службових обов’язків  на тимчасово окупованій території АР 
Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС  на сході України)

Субвенція 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

Інгульська сільська територіальна  громада

Субвенція 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

Субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади  
до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання 
послуг із збереження архівних фондів Трудовим архівом Баштанської 
міської ради

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету 
місцевим  бюджетам  на  відшкодування витрат на поховання учасників 
бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

Субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на утримання 
Баштанського інклюзивно-ресурсного центру 

Субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади  
до бюджету Баштанської міської територіальної громади на забезпечення 
надання соціальних послуг населенню (утримання соціальних робітників 
та перебування осіб у відділені стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання Центру надання соціальних послуг Баштанської 
міської ради)

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету  
місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з 
інвалідністю  (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, 
встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи))

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територіальних громад Миколаївської області для придбання і 
встановлення ліфтового обладнання лікарням)

2



Продовження   додатка   5            
до рішення міської ради

102 550

300 000

657 800

134 000

1 735 600,00

1 120 000,00

15 000,00

211 970,00

X X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 78 959 644,00

X X загальний фонд 78 959 644,00

X X спеціальний фонд

 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету /

Код бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного 

трансферту Усього

1 2 3 4

Субвенція з бюджету Інгульської  сільської територіальної громади до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на забезпечення 
надання соціальних послуг населенню (перебування осіб у відділені 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
Центру надання соціальних послуг Баштанської міської ради)

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання 
медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної громади 
КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради 
Миколаївської області

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на утримання 
Баштанського інклюзивно-ресурсного центру 

Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на проведення 
медичних оглядів призовників, які підлягають відправці у війська та 
військовозобов"язаних, які перебувають на військовому обліку КНП 
"Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради 
Миколаївської області

Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання 
медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної 
територіальної громади комунальним некомерційним підприємством 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради 
Миколаївської області

І. Трансферти із загального фонду бюджету

Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання 
соціальних послуг комунальною установою "Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради" за обслуговування осіб Інгульської 
територіальної громади

Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання послуг із 
збереження архівних фондів Трудовим архівом Баштанської міської ради

Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до 
бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання послуг  
мистецької освіти комунальною установою "Баштанська дитяча музична 
школа" на території Інгульської сільської  територіальної громади

3



Продовження   додатка   5            
до рішення міської ради

 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету /

Код бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного 

трансферту Усього

- - - -

X X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 0

X X загальний фонд 0

X X спеціальний фонд

Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

                                                                                Світлана ЄВДОЩЕНКО

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
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