
 
                                                             

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 червня 2022  року                 Баштанка                                               № 72 

 
 

Про внесення змін до бюджету 

Баштанської міської територіальної громади 

на 2022 рік 

 

14502000000 

(код бюджету) 
 

Відповідно до статей 52, 61-68 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  пунктів 22, 221

 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Бюджетного кодексу України, статті 9 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», постанови Кабінету міністрів України від   

11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 
бюджетів у період воєнного стану», рішень виконавчого комітету Баштанської 
міської ради від 16 березня 2022 року №46 «Про перерозподіл бюджетних 
призначень», від 16 березня 2022 року №45 «Про виділення коштів із 
резервного фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2022 
році», від 06 квітня 2022 року №48 «Про перерозподіл бюджетних призначень, 
від 26 квітня 2022 року №51 «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних 
трансфертів та перерозподіл бюджетних призначень», від 31 травня 2022 року 
№61 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2022 році», від 13 червня 
2022 року №67 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2022 році», 
заслухавши і обговоривши інформацію заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Світлани Євдощенко щодо необхідності 
внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на  2022 

рік, з метою виконання повноважень у період воєнного стану, виконавчий 
комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  
 

        1. Внести зміни в дохідні джерела бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2022рік згідно з додатком 1 до цього рішення, 

зокрема зменшити обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної 
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громади  на суму 8 289 500,00 грн,  із них по загальному фонду бюджету на 
суму 8 289 500 грн. 

 

2. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету міської територіальної 
громади у сумі  217 927 321  грн, у тому числі доходи загального фонду  
бюджету в сумі 213 798 120 грн, доходи спеціального фонду бюджету в сумі         
4 129 201 грн  згідно з додатком 1-1 до цього рішення. 

 

3. Внести зміни до обсягу фінансування загального фонду міського 
бюджету та визначити дефіцит по загальному фонду бюджету міської 
територіальної громади у сумі  4 235 854,96 грн,  джерелом покриття якого 
визначити: 

 

залучення вільного залишку бюджетних коштів бюджету  станом на  
01 січня 2022 року (БКФБ 208100)  у сумі  10 390 483,54 грн, з них за рахунок:  

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  станом на 01 січня           
2022 року в сумі  799 891,00 грн,   

   залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився 
станом 01 січня  2022 року в сумі  286 783,96 грн, 

 

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо  соціально - економічного розвитку окремих територій, що 
утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 493 308,58 грн, 

 

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу 
Інтернету в сільській місцевості, що утворився станом на 01 січня 2022 року в 
сумі 1 305 648 грн.   

 

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі   - 6 154 628,58 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 01.01.2022) в сумі  799 891 грн, 

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо  соціально - економічного розвитку окремих територій, що 
утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 493 308,58 грн. 

 

4. Внести зміни до обсягу фінансування спеціального фонду бюджету 
міської територіальної громади та визначити дефіцит по спеціальному фонду 
бюджету у сумі  9 220 628,58 грн, джерелом покриття якого визначити: 

 

залучення залишку бюджетних коштів бюджету станом на                            
01 січня 2022 року (БКФБ 208100)  у сумі 3 066 000 грн, з них за рахунок: 
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залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо  соціально - економічного розвитку окремих територій, що 
утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 3 066 000 грн. 

 

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400)  у сумі  6 154 628,58 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 01.01.2022) в сумі  799 891 грн, 

 

залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо  соціально - економічного розвитку окремих територій, що 
утворився станом на 01 січня 2022 року в сумі 2 493 308,58 грн. 

 

            5.  Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників 
коштів бюджету міської територіальної громади на 2022рік згідно з додатком 3 

до цього рішення:  
 

5.1. Збільшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів 
загального фонду бюджету:  

 

5.1.1. Баштанській міській раді                          на          1 784 750,00 грн, 
  5.1.2. Фінансовому відділу міської ради           на              150 000,00 грн,   

в тому числі за: 
 КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд  
місцевого бюджету»                                               на               150 000,00 грн. 

 

5.2. Зменшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів 
загального фонду бюджету:  

 

5.2.1. Баштанській міській раді                         на             287 750,00 грн, 
5.2 .2 . Відділу освіти, молоді та спорту           на          6 813 700,00  грн, 

виконавчого комітету Баштанської міської ради 

  5.2.3.Фінансовому відділу міської ради           на                25 000,00 грн,   
в тому числі за: 

 КПКВКМБ 3718710 «Резервний фонд  
місцевого бюджету»                                               на                25 000,00 грн. 
 

5.3. Зменшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів 
спеціального фонду бюджету:  

 

5.3.1. Баштанській міській раді                          на          2 000 000,00 грн, 
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5.3.2. Відділу освіти, молоді та спорту              на          1 097 800,00  грн, 
виконавчого комітету Баштанської міської ради 

 

6. Затвердити уточнений загальний обсяг видатків бюджету міської 
територіальної громади на 2022 рік у сумі    231 383 804,54 грн, із них обсяг 
видатків загального фонду бюджету в сумі 218 033 974,96 грн та видатків 
спеціального фонду в сумі 13 349 829,58 грн у розрізі головних розпорядників 
коштів  бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно 
з додатком 3.1  до цього рішення. 

7. Затвердити на 2022 рік уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів 
згідно з додатком 5. 

8. Затвердити уточнений обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі 
інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 6 до цього рішення. 

9. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету міської 
територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм у сумі             
32 554 549,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 

10. Додатки 1-3, 5-7 до  цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 

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

 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                   Олександр ВАСИЛЬЄВ 

 

 

 

 

 


