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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проекту рішення міської ради  „Про внесення змін  до бюджету Баштанської 
міської територіальної громади на 2021 рік ” від    квітня  2021 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, клопотань керівників відділів, установ, закладів  міської ради, 
з метою належного функціонування бюджетних установ, КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня», створення умов для надання якісних 
адміністративних послуг населенню  виникає необхідність внесення змін до  
міського бюджету. 

 

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 

  

Перерозподіл обсягу видатків по головному розпоряднику коштів 
бюджету територіальної громади – міській раді, з метою вирішення важливих 
першочергових питань,  зокрема забезпечення створення умов для надання 
якісних адміністративних послуг населенню, реалізації проекту «Реконструкція 
частини приміщень відділення екстреної медичної допомоги 
КНП"Багатопрофільна лікарня Баштанського району" по вул.Ювілейна,3 

м.Баштанка Миколаївської області".  

 

  2.1.  Внесено зміни до бюджетних призначень головних 
розпорядників коштів міського бюджету по загальному  фонду: 

 

Міській раді –  збільшено видатки на суму 651,0 тис. грн, в тому числі 
по  кодах програмної класифікації видатків та кредитування: 

 

КПКВК 0110160 «'Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах,  територіальних громадах» - зменшено 

видатки на суму 57,0 тис. грн,  в тому числі зменшено економію коштів по 
оплаті праці з нарахуванням, в зв»язку з реєстрацією новоутвореної установи – 

Служби у справах дітей у квітні поточного року. 
 

КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» -  збільшено 
видатки на суму 8,0 тис. грн,  в тому числі на виготовлення документації на 
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земельну ділянку під нежитловим приміщенням по вул.Полтавська,41 
м.Баштанка  - 8,0 тис.грн. 

 

КПКВК 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету (Субвенція з 
бюджету Баштанської міської територіальної громади обласному бюджету 
на реалізацію проєкту "Реконструкція частини приміщень відділення 
екстреної медичної допомоги КНП"Багатопрофільна лікарня 
Баштанського району" по вул.Ювілейна,3 м.Баштанка Миколаївської 
області") – збільшено видатки на суму 700,0 тис.грн.  

 

           2.2. Внесено зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 

коштів міського бюджету по спеціальному  фонду: 

 

Міській раді – зменшено видатки на суму 651,0 тис. грн, в тому числі 
по  кодах програмної класифікації видатків та кредитування: 

 

КПКВК 0117330 «Будівництво-1 інших об`єктів комунальної 
власності» -  збільшено видатки на суму 49,0 тис. грн,  в тому числі на: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 
частини нежитлового приміщення, адмінконтори під приміщення ЦНАПу з 
добудовою по вул.Полтавська,41 м.Баштанка – 49,0 тис.грн, за рахунок 
перерозподілу витрат. 

 

КПКВК 0117361  «Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку» - зменшено видатки на суму 700,0 тис.грн, з метою їх перерозподілу. 

  

  Враховуючи вищезазначені  зміни  пропонується  затвердити: 

   

 - уточнений загальний обсяг видатків бюджету  Баштанської міської 
територіальної громади  на  2021 рік у сумі 199 930,30072 тис. грн, із них обсяг 
видатків загального фонду міського бюджету в сумі 191 408,27872 тис. грн та 
видатків спеціального фонду в сумі 8 522,022 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  1941,811 тис. грн. згідно з 
додатком 6 до цього рішення; 

 

- уточнений перелік місцевих (регіональних) програм,  які фінансуються 
за рахунок коштів бюджету  Баштанської міської територіальної громади у        
2021 році у сумі  27 091,61572 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального 
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фонду бюджету – 22 501,70672 тис. грн, спеціального фонду бюджету –        

4 589,909 тис. грн  згідно з додатком 7 до цього рішення; 
 

 - дефіцит по загальному фонду бюджету міської територіальної громади 
у сумі 373,360 тис. грн,  джерелом покриття якого визначити: 

 

залучення вільного залишку бюджетних коштів бюджету  станом на         
01 січня 2021 року (БКФБ 208100)  у сумі  5142,259 тис. грн, з них за рахунок:  

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  станом на 01 січня           
2021 року в сумі  913,322 тис. грн,   

 

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі   - 4768,899 тис. грн, 
згідно з додатком 1 до цього рішення, з них за рахунок: 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду (залишок коштів станом на 01.01.2021) в сумі  630,557 тис. грн. 

 

- дефіцит по спеціальному фонду бюджету у сумі  4 865,408 тис.грн, 
джерелом покриття якого визначити: 

залучення залишку бюджетних коштів бюджету  станом на  01 січня     
2021 року (БКФБ 208100)  у сумі  96,509 тис. грн 

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі  4768,899 тис.грн, згідно з 
додатком 2 до цього рішення, з них за рахунок: 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 
періоду (залишок коштів станом на 01.01.2021) в сумі 630,557 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. 

 

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

Прийняття рішення „Про внесення змін до бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2021 рік” забезпечить належне функціонування 
бюджетних установ, фінансування міських програм, реалізацію інвестиційних 
проєктів у 2021 році. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                  Світлана ЄВДОЩЕНКО 


