
 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 15  вересня  2022 року        Баштанка     № 92 

Про внесення змін до обсягу 
міжбюджетних трансфертів у 
2022 році 

Відповідно до пунктів 13, 20 частини 4 статті 42 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», рішень виконавчого комітету 
Привільненської сільської ради від 07 вересня 2022 року №1 «Про внесення змін 
до бюджету Привільненської сільської територіальної громади на 2022 рік», 
Інгульської сільської ради від 13 вересня №1 «Про внесення змін до бюджету 
Інгульської сільської територіальної громади на 2022 рік»,  з метою 
забезпечення безперебійної роботи КНП «Баштанська багатопрофільна 
лікарня», виконання повноважень у період воєнного стану, 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 в дохідні джерела загального фонду бюджету міської 
територіальної громади, а саме збільшити  обсяг дохідної частини бюджету 
громади в сумі 420 000,00 грн, в тому числі за рахунок обсягу інших субвенцій з 
місцевого бюджету (КБКД 41053900) на суму 420 000,00 грн, (додаток 1) 
зокрема: 

 

збільшити обсяг субвенції з бюджету Привільненської сільської 
територіальної громади  до бюджету Баштанської міської територіальної 
громади для надання медичних послуг населенню територіальної громади 
комунальним некомерційним підприємством "Баштанська багатопрофільна 
лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 420 000 грн, 

 

 

 



збільшити обсяг субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної 
громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання 
медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної громади КНП 
"Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської 
області на суму 178 000 грн, 

 

зменшити обсяг субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної 
громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання 
медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної  громади 
комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради Миколаївської області 
на суму 122 500 грн, 

 

зменшити обсяг субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної 
громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання 
послуг  мистецької освіти комунальною установою "Баштанська дитяча музична 
школа" на території  Інгульської  сільської  територіальної громади на суму              
30 000 грн, 

 

зменшити обсяг субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної 
громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на утримання 
Баштанського інклюзивно-ресурсного центру на суму 25 500 грн. 

 

2) внести зміни до бюджетних призначень загального фонду по головних 
розпорядниках коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади 

(додаток 2): 
 

Баштанській міській раді - збільшити видатки на суму 475 500 грн, 

зокрема по: 

КПКВК  0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню»  - збільшити видатки на суму 598 000 грн, в тому числі на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв на суму 598 000 грн; 

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - 

зменшити видатки на суму 122 500 грн, в тому числі економію коштів по 
заробітній платі з нарахуванням працівників первинної медицини. 

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради - зменшити видатки на суму 25 500 грн, зокрема по: 

КПКВК 0111151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» - зменшити видатки на суму  
25 500 грн, економію коштів інших субвенцій з місцевого бюджету.  



Відділу  розвитку культури і туризму виконавчого комітету 
Баштанської міської ради - зменшити видатки на суму 30 000 грн, зокрема по: 

КПКВК 0111080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими 
школами» - зменшити видатки на суму  30 000 грн, економію коштів інших 
субвенцій з місцевого бюджету.  

 

2. 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                  

  


