
             
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 11 січня 2023 року  № 1                                      ХХХ позачергова сесія  
              Баштанка                                                            восьмого скликання                             
        

 

Про внесення змін до бюджету 

Баштанської міської територіальної громади 

на 2023 рік 

 

1450200000 

(код бюджету) 
 

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

 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2023 рік»,  Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу 
Президента України від 07 листопада 2022 року №757/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного 
стану в Україні» від 16 листопада 2022 року №2738-ІХ, постанов Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та від 30 грудня 2022 року 
№1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік», 
розпоряджень начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 04 
січня 2023 року №5-р та від 10 січня 2023 року №10-р «Про внесення змін до 
обласного бюджету Миколаївської області на 2023 рік», враховуючи наказ 
Міністерства фінансів України від 21 грудня 2022 року №453 «Про затвердження 
Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету»,  ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, 
Баштанська міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в дохідні джерела бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком 1 до цього рішення, зокрема 
збільшити обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади  на 
суму 61 030 118 грн,  із них по загальному фонду бюджету на суму 61 030,118  грн, 
в тому числі за рахунок:  

 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам              



(КБКБД 41033900) на суму 57 261 900 грн, 
 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (КБКБД 41051000) на суму       
1 359 978 грн, 

 

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету (КБКБД 41040200) на суму 
2 408 240 грн. 

 

2.   Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету міської територіальної 
громади у сумі  220 695 921  грн, у тому числі доходи загального фонду  бюджету 
в сумі 217 977 872 грн, доходи спеціального фонду бюджету в сумі   2 718 049 грн  
згідно з додатком 1-1 до цього рішення. 

 

3.  Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 
бюджету міської територіальної громади на 2023 рік згідно з додатком 2 до цього 
рішення:  

 

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

 

3.1.1. Баштанській міській раді                             на                721 000 грн, 
3.1.2. Відділу освіти, молоді та спорту                 на           60 309 118  грн. 

виконавчого комітету Баштанської міської ради 

 

4. Затвердити уточнений загальний обсяг видатків бюджету міської 
територіальної громади на 2023 рік у сумі  220 695 921 грн, із них обсяг видатків 
загального фонду бюджету в сумі 217 977 872 грн та видатків спеціального фонду 
в сумі 2 718 049 грн у розрізі головних розпорядників коштів  бюджету та 
відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього 
рішення, з урахуванням вимог наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 
2022 року №453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого бюджету». 

5. Затвердити на 2023 рік уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів 
згідно з додатком 5. 

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

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

 

 

Міський голова                                                             Олександр БЕРЕГОВИЙ 


