
 

 

  
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 28 травня  2021 року                         Баштанка                            № 124-р 
               

Про внесення змін до обсягу 

міжбюджетних трансфертів 

 

 

Відповідно до пунктів 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3,14 рішення міської ради від           

23 грудня 2020 року №15 «Про бюджет Баштанської міської територіальної 
громади на 2021 рік»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 
2021 року № 468-р «Деякі питання  розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально - економічного розвитку окремих територій», розпорядження голови 
Миколаївської облдержадміністрації від 19 травня  2021 року №282- р «Про 
розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально - економічного розвитку територіальних громад 
Миколаївської області у 2021 році», рішення Інгульської сільської ради від              

14 травня  2021 року №1 «Про внесення змін до бюджету  Інгульської сільської 
територіальної громади на 2021 рік»,  клопотання відділу освіти, молоді та 
спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради від 20.05.2021                   
№520-01/13, висновку постійної комісії міської ради  з питань планування, 
бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики від          

27 травня 2021 року №1 щодо погодження  внесення змін до бюджету 
Баштанської міської територіальної громади на  2021 рік в частині внесення 
змін до обсягу міжбюджетних трансфертів,  що впливає на збільшення дохідної 
та видаткової частин бюджету, з метою забезпечення балансування та 
відповідності розписів міжбюджетних трансфертів між бюджетами 
Баштанської міської територіальної громади, державним, обласним бюджетами  
та бюджетом Інгульської сільської територіальної громади, з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Фінансовому відділу Баштанської міської ради в установленому 
чинним законодавством порядку внести зміни до розпису бюджету Баштанської 
міської територіальної  громади на 2021 рік:   



1) Внести зміни в дохідні джерела бюджету Баштанської міської 
територіальної громади: 

збільшити обсяг дохідної частини міського бюджету в сумі                         
1115,16860 тис. грн, в тому числі  за рахунок обсягу: 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій            

(КБКД 41034500) на суму 900,0 тис. грн;  

інших субвенцій з місцевого бюджету (КБКД 41053900) на суму        
215,16860 тис. грн, з них: 

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально – економічного розвитку територіальних громад 
Миколаївської області у 2021 році на суму 76,96860 тис. грн, 

- субвенції 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 на суму                
120,0 тис. грн, 

- субвенції з  бюджету Інгульської сільської територіальної громади                
до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання медичних 
послуг населенню Інгульської сільської територіальної громади на суму                
18,2 тис. грн. 

 

2) Внести зміни до бюджетних призначень загального фонду по 
головних розпорядниках коштів бюджету міської територіальної громади 

(збільшити видатки на суму 215,16860 тис. грн): 

  

   Баштанській міській раді – збільшити видатки на суму 683,2 тис. грн, 

в тому числі по:  
 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги» 

збільшити видатки на суму 18,2 тис. грн, в тому числі на оплату праці 
молодшій медичній сестрі додатково 0,25 шт. од. Інгульської ЛАЗПСМ на суму 
18,2 тис. грн; 

 

   КПКВК 0113104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з 
похилим віком,хворобою, інвалідністю» збільшити видатки на суму         
15,0 тис. грн, в тому числі на зміцнення матеріально – технічної бази 
стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання          
КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради» (будинку 
пристарілого), а саме: придбання кухонних меблів з нержавіючим покриттям 
(стіл – тумба, стіл виробничий, ванни для миття посуду) на суму 15,0 тис. грн, 
за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 



заходів щодо соціально – економічного розвитку територіальних громад 
Миколаївської області у 2021 році.  
 

 Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради – 

збільшити видатки на суму 61,96860 тис. грн, в тому числі по: 
 

 КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - збільшити видатки на 
суму 61,96860 тис. грн, в тому числі на: 

придбання пральної машини для закладу дошкільної освіти №3 
«Чебурашка» (вул. Семена Бойченка,21, м. Баштанка), за рахунок субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо                
соціально – економічного розвитку територіальних громад Миколаївської 
області у  2021 році на суму 12,0 тис. грн; 

зміцнення матеріально – технічної бази закладів дошкільної освіти – 

придбання м’якої підлоги, пазл (50 см х 50 см х 10мм)у кількості 1130 штук, по 
ціні 44,22 за одиницю, за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку 
територіальних громад Миколаївської області у 2021 році на суму                        
49,96860 тис. грн. 
   

 Крім того, по КПКВК 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної 
політики» - здійснити перерозподіл коштів, а саме: 
 зменшити видатки в сумі 3,682 тис. грн, передбачені на фінансування 
заходів Програми розвитку молодіжної політики на території Баштанської ОТГ 
на 2020-2023 роки - облаштування фотозони до Великодня та направити на 
проведення заходів до Дня Захисту дітей в сумі 3,682 тис. грн. 
 

 

 Відділу розвитку культури та туризму виконавчого комітету міської 
ради раді – збільшити видатки на суму 120,0 тис. грн, в тому числі по:  
 

 КПКВК 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами» - збільшити видатки на суму 120,0 тис. грн  на оплату праці 
викладачу, що навчає дітей Інгульської територіальної громади. 
 

3) Внести зміни до бюджетних призначень спеціального фонду по 
головних розпорядниках коштів бюджету міської територіальної громади 

(збільшити видатки на суму 900,0 тис. грн): 

 

  Баштанській міській раді – збільшити видатки на суму 650,0 тис. грн, 

в тому числі по:  
 

КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій»  - збільшити видатки на суму 650,0 тис. грн, в тому числі на: 



капітальний ремонт дитячого майданчику за адресою: вул. Театральна, 
2а, м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області на суму                      
400,0 тис. грн; 

капітальний ремонт дитячого майданчику за адресою:вул. Центральна,       
21-23, с. Добре Баштанського району Миколаївської області на суму                         
250,0 тис. грн.  
 

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради – 

збільшити видатки на суму 250,0 тис. грн, в тому числі по: 
 

КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій» - збільшити видатки на суму 250,0 тис. грн, в тому числі           
на капітальний ремонт дитячого майданчика за адресою: вул. Садова,58,          

с. Плющівка Баштанського району Миколаївської області. 
 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Світлану ЄВДОЩЕНКО.  

 

 

 

Міський голова       Олександр БЕРЕГОВИЙ
  


