
                                      

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________ №              м. Баштанка          

                                

 
Про внесення змін до міського бюджету 

Баштанської міської ради на 2019 рік 
  

 

 
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 та статей 61-68 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу 

України, заслухавши і обговоривши інформацію заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Євдощенко С.В. щодо необхідності 

внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на  2019 рік, міська 

рада 

 
 

В И Р І Ш И Л А :  
 

 

1. Взяти до відома інформацію заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Євдощенко С.В. щодо необхідності 

внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік. 
 

2. Внести зміни до обсягу фінансування загального фонду міського 

бюджету та визначити профіцит по загальному фонду міського бюджету у сумі       

43986132,70 грн, напрямком використання якого визначити: 

 

залучення вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету станом 

на  01 січня 2019 року (БКФБ 208100) у сумі  19 515 655,79 грн, 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 2019 року в сумі 9 829 006,49 тис.грн,   

залишку коштів медичної субвенції, що утворився станом на 01 січня         

2019 року в сумі 400 622 грн,   

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  станом на                           

01 січня 2019 року в сумі 3 569 395,30 грн.   

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі   - 63 501 788,49 тис.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 2019 року в сумі 9 829 006,49 грн, 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  станом на                           

01 січня 2019 року в сумі 1 300 000 грн.   
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5. Внести зміни до обсягу фінансування спеціального фонду міського 

бюджету та визначити дефіцит по спеціальному фонду міського бюджету у сумі  

63 501 788,49 грн., джерелом покриття якого визначити: 

 

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) у сумі  63 501 788,49 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 2019 року в сумі  9 829 006,49 грн, 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився  станом на                           

01 січня 2019 року в сумі 1 300 000 грн.   

 

 6. Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 

міського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 3 до цього рішення:  

 

6.1. Збільшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів загального 

фонду міського бюджету:  

6.1.1. Міській раді                                                 на  39732 грн, 

6.1.2. Відділу освіти, молоді та спорту               на    1980 грн, 

виконавчого комітету міської ради  

 

 6.2. Зменшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів загального 

фонду міського бюджету:  

  6.2.1. Міській раді                                                 на   24520 грн, 

6.2.2. Відділу розвитку культури і туризму       на   18000 грн. 

виконавчого комітету міської ради  

 

 6.3. Зменшити обсяг видатків по головних розпорядниках коштів 

спеціального фонду міського бюджету:  

6.3.1. Міській раді                                               на          15212 грн, 

6.3.2. Відділу освіти, молоді та спорту                  на             1980  грн, 

виконавчого комітету міської ради  

 

7. Затвердити уточнений загальний обсяг видатків міського бюджету на    

2019 рік у сумі 245 740 676,79 грн, із них обсяг видатків загального фонду 

міського бюджету в сумі 177 283 588,30  грн та видатків спеціального фонду в 

сумі 68 457 088,49 грн у розрізі головних розпорядників коштів міського 

бюджету та відповідних виконавців за бюджетними програмами згідно з 

додатком 3.1 до цього рішення. 

 

8. Затвердити уточнений розподіл коштів  бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 

до цього рішення. 
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9. Затвердити на 2019 рік уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів 

згідно з додатком 5. 

10. Затвердити уточнений розподіл витрат міського бюджету  на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 93 331 835,49 гривень згідно з     

додатком 6 до цього рішення. 

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

 

12. 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 


