БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 29 липня 2022 року

Баштанка

№ 75

Про перерозподіл бюджетних
призначень 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», клопотань керівників КП «Міськводоканал»
від 26 липня 2022 року №95/01, КП «Добробут» від 25 липня 2022 року
№25-07/22, відділу з соціальних питань виконавчого комітету міської ради від
26 липня 2022 року, відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
міської ради від 25 липня 2022 року №335/01-12, з метою забезпечення
безперебійної роботи комунальних підприємств, установ та закладів освіти,
виконання заходів передбачених міською програмою «Турбота», 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 до бюджетних призначень загального фонду по
головних розпорядниках коштів бюджету Баштанської міської територіальної
громади:
Баштанській міській раді
- здійснити перерозподіл бюджетних
призначень, зокрема по:
КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» зменшити видатки на суму 79 780 грн по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»,
за рахунок економії витрат по розрахунках за вуличне освітлення, з метою їх
перерозподілу,

КПКВК
0116013
«Забезпечення
діяльності
водопровідноканалізаційного господарства» – збільшити видатки на суму 52 280 грн на
придбання паливно – мастильних матеріалів КП «Міськводоканал» відповідно
до міської Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення
внесків до статутного капіталу на 2021 – 2025 роки,
КПКВК 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житловокомунальні послуги» - збільшити видатки на суму 27 500 грн на придбання
паливно - мастильних матеріалів КП «Добробут» відповідно до міської
Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
м.Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки.
КПКВК 0113033 «Компенсація за пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремих категорій громадян» - зменшити видатки на суму
10 000 грн за рахунок економії витрат по розрахунках за пільгове перевезення,
з метою їх перерозподілу,
КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та
соціального забезпечення» - зменшити видатки на суму 50 000 грн за рахунок
економії витрат, з метою їх перерозподілу,
КПКВК 0113191 «Інші видатки у сфері соціального захисту ветеранів
війни та праці» - збільшити видатки на суму 60 000 грн, для забезпечення
виплат одноразової матеріальної допомоги сім»ям та дітям загиблих
військовослужбовців – 30 000 грн, військовослужбовцям, добровольцям
добровольчих формувань, які отримали поранення, контузію, внаслідок
виконання бойового завдання – 30 000 грн.
Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської
міської ради - здійснити перерозподіл бюджетних призначень, зокрема по:
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - здійснити перерозподіл
бюджетних призначень, зокрема зменшити видатки на суму 20 000 грн по
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» (економія коштів) та збільшити видатки по
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 20 000 грн,
КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» - здійснити перерозподіл бюджетних призначень,
зокрема зменшити видатки на суму 130 000грн по КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» (економія коштів) та збільшити видатки по КЕКВ 2272 «Оплата
водопостачання та водовідведення» на суму 130 000 грн.

2) здійснити перерозподіл видатків по міській Комплексній програмі
соціального захисту населення «Турбота» по КПКВК 0113191 «Інші видатки у
сфері соціального захисту ветеранів війни та праці», зокрема:
зменшити видатки на надання одноразової матеріальної допомоги
військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції,
операції об’єднаних сил на сході України та сім’ям загиблих (померлих) під
час проходження військової служби до Дня захисника України на суму
115 000грн,
зменшити видатки на надання одноразової матеріальної допомоги
військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання
внаслідок виконання службових обов’язків по захисту безпеки населення та
інтересів держави, внаслідок військової агресії Російської федерації проти
України на суму 2 000грн,
зменшити видатки на надання
одноразової матеріальної допомоги
учасникам бойових дій у роки Другої Світової війни на суму 3 000 грн,
збільшити видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги дітям
військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі
добровольців добровольчих формувань, Баштанської територіальної громади,
які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
при виконанні службових обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів
держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок
військової агресії Російської Федерації проти України отримали поранення або
контузію) на 100 000 грн,
збільшити видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги сім’ям
військовослужбовців Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі
добровольців добровольчих формувань, Баштанської територіальної громади,
які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
при виконанні службових обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів
держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок
військової агресії Російської Федерації проти України отримали поранення або
контузію) на 20 000 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлану
ЄВДОЩЕНКО.
Міський голова

Олександр

БЕРЕГОВИЙ

