
  
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 05 червня  2019 року               Баштанка                            № 96-р 
 

               

Про перерозподіл видатків  у 

2019 році 

 

 

Відповідно до пунктів 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   пункту 12 рішення міської ради         

від  21 грудня 2018 року №16 «Про міський бюджет Баштанської міської ради 

на 2019 рік», у зв’язку з необхідністю забезпечення реалізації проекту «Заміна 

насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та 

селах ОТГ»,  з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Фінансовому відділу виконавчого комітету  Баштанської міської 

ради в установленому чинним законодавством порядку внести зміни до розпису 

міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік:   

  

1) Здійснити перерозподіл видатків по головному розпоряднику 

коштів – міській раді: 

по спеціальному фонду - зменшити видатки по                              

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» на суму 200,0 тис.грн, які передбачалися на придбання 

предметів і обладнання, з метою їх перерозподілу, 

по загальному фонду - збільшити видатки по                                  

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства» на суму 200,0 тис.грн на придбання предметів, матеріалів, 

обладнання. 
            

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Євдощенко С.В.  

 

 

Секретар міської ради       Л.ЛУЦЕНКО 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проекту розпорядження міського голови   

 

«Про перерозподіл видатків у 2019 році» 

 

Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження. 

          Прийняття даного розпорядження забезпечить реалізацію проекту 

«Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в 

м.Баштанка та селах ОТГ» у 2019 році. 
 

             Мета та шляхи її досягнення. 

 Метою прийняття проекту розпорядження є забезпечення придбання 

предметів, матеріалів, обладнання для заміни насосного обладнання на 

свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та селах ОТГ. 

           

  Правові аспекти. 

         Проект розпорядження розроблено фінансовим відділом виконавчого 

комітету Баштанської міської ради  відповідно до пунктів 13, 20 частини 4 

статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   пункту 12 

рішення міської ради від 21 грудня 2018 року №16 «Про міський бюджет 

Баштанської міської ради на 2019 рік», з метою забезпечення реалізації проекту 

«Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в 

м.Баштанка та селах ОТГ» у  2019 році. 

 

  Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація даного розпорядження здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. 

Пропозиції заінтересованих органів. 

Даний проект розпорядження інтересів інших органів не стосується. 

Регіональний аспект. 

        Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці, впливу на регіональний розвиток немає. 

Громадське обговорення. 

Дане розпорядження не потребує громадського обговорення. 

Очікуваний результат. 

Забезпечення придбання предметів, матеріалів, обладнання для заміни 

насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та 

селах ОТГ у 2019 році. 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради             С.ЄВДОЩЕНКО 


