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30  листопада 2020 року                         Баштанка                            № 187-р  
               

 

Про внесення змін до обсягу 

міжбюджетних трансфертів 

 

 

Відповідно до пунктів 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3,13 рішення міської ради від               

23 грудня 2019 року №19 «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 
2020 рік», розпорядження голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації від 20 листопада 2020 року №482-р «Про внесення змін до обсягу 
міжбюджетних трансфертів у 2020 році», висновку постійної комісії міської 
ради  з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та 
регуляторної політики від   30 листопада 2020 року №1 щодо погодження  
внесення змін до міського бюджету на  2020 рік в частині внесення змін до 
обсягу міжбюджетних трансфертів та  у зв’язку з необхідністю  внесення змін  
до обсягу міжбюджетних трансфертів, що впливає на збільшення дохідної та 
видаткової частин міського бюджету, з метою забезпечення балансування та 
відповідності розписів міжбюджетних трансфертів між обласним та міським 
бюджетами, 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 2020 рік:   

  

1) Внести зміни в дохідні джерела міського бюджету: 
   Збільшити надходження загального фонду міського бюджету на суму  
313,721 тис. грн,  за рахунок : 

 субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної  «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету на 2020 рік (КБКД 41051400) на суму 313,721 тис. грн. 

 



2) Внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника 
коштів міського бюджету по загальному фонду (збільшити видатки на суму 
313,721 тис. грн): 

   Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради – збільшити видатки на суму 313,721 тис. грн, в тому числі по  
кодах програмної класифікації видатків та кредитування: 
 

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))» - збільшити  видатки на суму 313,721 тис. грн, в 
тому числі: 

- на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та 
дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь на суму 313,721 тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Світлана ЄВДОЩЕНКО.  

 

 

Міський голова       Олександр БЕРЕГОВИЙ
  


