
 

 
 

 

 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 14 травня 2020 року                Баштанка                                               №57        
 

Про попередній розгляд 
проєкту  рішення Баштанської 
міської ради «Про внесення 
змін до міського бюджету 
Баштанської міської ради на 
2020 рік» 

 

 

Заслухавши інформацію завідувача сектору видатків фінансового 
відділу Наталії ЛІЩУК, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет  міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

Схвалити проєкт рішення «Про внесення змін до міського бюджету 
Баштанської міської ради на 2020 рік» та рекомендувати депутатам міської 
ради затвердити його на черговій сесії міської ради (проєкт рішення додається). 
 

 

Перший заступник 

міського голови                Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

          Проєкт 

 

                                                                                             

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від                         2020 року  №                   позачергова  сесія           скликання             

 Баштанка 

           

Про внесення змін до міського бюджету 

Баштанської міської ради 

на 2020 рік 

 

14502000000 

(код бюджету) 
 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 та статей 61-68 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу 
України, заслухавши і обговоривши інформацію завідувача сектору видатків 
фінансового відділу виконавчого комітету міської ради Наталії Ліщук щодо 
необхідності внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на  
2020 рік, міська рада 

 
 

В И Р І Ш И Л А :  
 

 

1. Взяти до відома інформацію завідувача сектору видатків фінансового 
відділу виконавчого комітету міської ради Наталії Ліщук щодо необхідності 
внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік. 

 

2. Збільшити обсяг дохідної частини міського бюджету в сумі                  
1 343 673,00 грн, із них по загальному фонду бюджету – 1 343 673,00 грн згідно з 
додатком 1  до цього рішення. 
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3. Затвердити уточнений обсяг доходів міського бюджету у сумі 
180 125 192,00 грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у 
сумі 177 008 553,00 грн, доходи спеціального фонду міського бюджету в сумі 
3 116 639,00 грн згідно з додатком 1-1 до цього рішення.      

 

4.  Внести зміни до обсягу фінансування загального фонду міського 
бюджету та визначити дефіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі                         
1303668,48 грн, джерелом покриття якого визначити: 

 

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом на  
01 січня 2020 року (БКФБ 208100) у сумі  12 255 522,56 грн, з них за рахунок:  

залишку коштів медичної субвенції, що утворився станом на 01 січня         
2020 року в сумі 304 182,48 грн,   

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  станом на 01 січня           
2020 року в сумі 775 449,00 грн,   

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 7 339 528,08 грн,   

 

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі   - 10 951 854,08 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 7 339 528,08 грн. 

 

5. Внести зміни до обсягу фінансування спеціального фонду міського 
бюджету та визначити дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі  
10 951 854,08 грн, джерелом покриття якого визначити: 

 

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі  10 951 854,08 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 7 339 528,08 грн. 

 

 

 6.  Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
міського бюджету на 2020 рік згідно з додатком 3.1 до цього рішення:  

 

6.1. Збільшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів загального 

фонду міського бюджету:  
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6.1.2. Відділу освіти, молоді та спорту                на      607 737,00 грн 

виконавчого комітету міської ради  
 

6.2. Збільшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів 
спеціального фонду міського бюджету:  

 

6.2.1. Відділу освіти, молоді та спорту                на        735 936,00 грн 

виконавчого комітету міської ради  
 

7. Затвердити уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету на    
2020 рік у сумі 192 380 714,56 грн, із них обсяг видатків загального фонду 
міського бюджету в сумі 178 312 221,48  грн та видатків спеціального фонду в 
сумі 14 068 493,08 грн у розрізі головних розпорядників коштів міського 
бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з 
додатком 3 до цього рішення. 

 

6. Затвердити уточнений розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 
заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у   
2020 році згідно з додатком 4 до цього рішення. 

7. Затвердити на 2020 рік уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів 
згідно з додатком 5. 

8. Затвердити уточнений розподіл витрат міського бюджету  на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 44 430 906,08 гривень згідно з додатком 6 

до цього рішення. 

9. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та 
регуляторної політики.  
 

 

Міський голова                                                                                     Іван РУБСЬКИЙ 
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