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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

Від 29 вересня  2021 року                         Баштанка                            № 226-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 3,14 рішення міської ради від  23 

грудня 2020 року №15 «Про бюджет Баштанської міської територіальної 
громади на 2021 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
08.09.2021 №1070-р «Про розподіл  у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, 
що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України», розпоряджень голови Миколаївської обласної державної 
адміністрації від 23.09.2021 № 496 – р «Про перезподіл видатків та 
міжбюджетного трансферту обласного бюджету на 2021 рік», від 27 вересня 
2021 року №499-р «Про розподіл субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територіальних громад Миколаївської області у 2021році»,   висновку постійної 
комісії міської ради  з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, 
інвестицій та регуляторної політики від 29 вересня 2021 року №1 щодо 
погодження  внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної 
громади, в частині внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів, що 
впливає на збільшення дохідної та видаткової частин бюджету, з метою 
забезпечення балансування та відповідності розписів міжбюджетних 
трансфертів між бюджетом Баштанської міської територіальної громади, 
державним бюджетом та обласним бюджетом Миколаївської області,          
з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Фінансовому відділу Баштанської міської ради в установленому 
чинним законодавством порядку внести зміни до розпису бюджету Баштанської 
міської територіальної  громади на 2021 рік:   



1) Збільшити обсяг дохідної частини бюджету Баштанської міської 
територіальної  громади в сумі  522,453 тис. грн, в тому числі  за рахунок 
обсягу: 

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України (КБКД 41034600) на суму                           
385,0 тис. грн; 

інших субвенцій з місцевого бюджету (КБКД 41053900)  на суму                
137,453 тис. грн, з них: 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування 

витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни на суму 0,036 тис. грн; 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад 
Миколаївської області у 2021 році на суму 137,417 тис. грн.   

 

2) Внести зміни до бюджетних призначень загального фонду по 
головних розпорядниках коштів бюджету Баштанської міської територіальної 
громади (збільшити видатки на суму 98,403 тис. грн): 

  

Баштанській міській раді збільшити видатки на суму  27,136  тис. грн, в 
тому числі по:  
 

КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» - збільшити видатки на суму  7,1 тис. грн, в тому числі на 
покращення матеріально-технічної бази КНП "Баштанська багатопрофільна 
лікарня" Баштанської міської ради на суму 7,1 тис. грн.                 

 

КПКВК 0113090 « Видатки на поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни» – збільшити видатки на суму        

0,036 тис. грн, в тому числі на поховання учасників бойових дій та осіб з 
інвалідністю внаслідок війни  Баштанської  територіальної громади на суму 
0,036 тис. грн. 

 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 

збільшити видатки на суму 20,0 тис. грн, в тому числі на монтаж вуличного 
освітлення на території дитячого майданчика в м. Баштанка між  вулицями 
Генерала Пушкіна і Сагайдачного в районі РЕМ на суму 20,0 тис. грн.   

 

Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради збільшити видатки на суму  25,117  тис. грн, в тому числі по:  

 

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» - збільшити видатки на 
суму 5,5 тис. грн, в тому числі на покращення матеріально-технічного стану 



Баштанського закладу дошкільної освіти № 2 "Віночок" (придбання кольорового 
функціонального принтеру) на суму 5,5 тис. грн. 

 

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти» - збільшити на суму 19,617 тис. грн,  в тому числі 
на покращення матеріально – технічної бази  Новоєгорівської загальноосвітньої 
школі I–III ступенів Баштанської міської ради, зокрема на придбання 
інструментів для кабінету трудового навчання та офісних диванчиків в 
коридори для відпочинку учнів на перервах на суму 19,617 тис. грн. 

 

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської 
міської ради збільшити видатки на суму 46,150 тис. грн, в тому числі по: 
 

КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» - збільшити 

видатки на суму 46,150 тис. грн, в тому числі на покращення матеріально – 

технічної бази  Новоєгорівського сільського будинку культури Баштанської 
міської ради, зокрема на придбання мультимедійного проектору Mijia Lazer 
Progection TV-150  та екрана для проектору ПРО - ЕКРАН 500 на 282 см для 
відтворення літнього кінотеатру на суму 46,150 тис. грн.  

 

3) Внести зміни до бюджетних призначень спеціального фонду по 
головних розпорядниках коштів бюджету Баштанської міської територіальної 
громади (збільшити видатки на суму 424,050 тис. грн): 

 

Баштанській міській раді збільшити видатки на суму  424,050 тис. грн, 

в тому числі по:  
 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 

збільшити видатки на суму 39,050 тис. грн, в тому числі на придбання косарки 
роторної з карданним валом для утримання територій населених пунктів у 
належному стані на суму 39,050 тис. грн. 

 

КПКВК 0116082 Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства – збільшити видатки на суму  385,0 тис. грн, в 
тому числі на придбання житла для надання в тимчасове користування 
внутрішньо переміщеним особам, яке планується здійснити за рахунок 
виділеної субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту на сході України в сумі 385,0 тис. грн. 
 

4) Внести зміни до джерел фінансування бюджету Баштанської 
міської територіальної громади на 2021 рік, у тому числі за БКФБ208400 та 
602400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду)» на суму 424,050 тис. грн.  



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

 

 

Міський голова       Олександр БЕРЕГОВИЙ
  


