
  

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13 червня  2022 року                Баштанка                                                 № 67        
           

 

Про перерозподіл бюджетних 

призначень у 2022 році 
 

Відповідно до  статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 
«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 
часу», розпорядження міського голови від             03 вересня 2021 року №197-р 
«Про затвердження номенклатури, обсягів,  Порядку створення та 
використання матеріального резерву Баштанської міської територіальної 
громади для запобігання надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків» зі 
змінами та Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 02 грудня 
2021 року №1,  з метою забезпечення виконання повноважень у період 
воєнного стану, надання допомоги цивільному населенню громади, 
постраждалому внаслідок російської агресії,  виконавчий комітет Баштанської 
міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Фінансовому відділу Баштанської міської ради в установленому чинним 
законодавством порядку внести зміни до розпису бюджету Баштанської міської 
територіальної  громади на 2022 рік:   

 

1) внести зміни до бюджетних призначень спеціального фонду по 
головному розпоряднику коштів бюджету Баштанської міської територіальної 
громади:  

  

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради – зменшити бюджетні призначення по: 



КПКВК 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»  на 
суму 839 800грн;     

 
2) внести зміни до бюджетних призначень загального фонду по 

головному розпоряднику коштів бюджету Баштанської міської територіальної 
громади:  

 
Баштанській міській раді – збільшити бюджетні призначення по: 
 

КПКВК 0118110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха» – збільшити видатки на суму          
839 800 грн на поповнення матеріального резерву (придбання будівельних 
матеріалів для першочергових робіт з відновлення житлового фонду); 

 
3) внести зміни до обсягу фінансування спеціального фонду бюджету 

міської територіальної громади, зокрема зменшити обсяг коштів, що 
передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) (БКФБ 208400) на суму 839 800 грн; 

 

4) внести зміни до обсягу фінансування загального фонду міського 
бюджету, зокрема відновити обсяг коштів, що передається із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (БКФБ 208400) на суму 
839 800 грн. 

 

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

ЄВДОЩЕНКО.  

 

 

Міський голова       Олександр БЕРЕГОВИЙ
  


