
 

         
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 10 листопада 2022 року              Баштанка                                                № 116        

 

Про попередній розгляд проєкту  
рішення Баштанської міської ради 
«Про затвердження звіту про 
виконання бюджету Баштанської 
міської територіальної громади та 
використання резервного фонду 
непередбачених видатків за січень 
– вересень 2022 року»  

 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради  Світлани ЄВДОЩЕНКО про затвердження звіту про 
виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади та 
використання резервного фонду непередбачених видатків за січень – вересень 

2022 року, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

 Схвалити проєкт рішення Баштанської міської ради «Про  затвердження 
звіту про виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади та 
використання резервного фонду непередбачених видатків за січень - вересень 

2022 року  та рекомендувати депутатам міської ради затвердити його на 
черговій сесії міської ради (проєкт рішення додається). 
 

 

Міський голова                                    Олександр БЕРЕГОВИЙ 
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ПРОЄКТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження звіту про виконання  
бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та 
використання резервного фонду 
непередбачених видатків за січень-

вересень 2022 року 

 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", статей 28, 80 Бюджетного Кодексу України 
та звіту заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Євдощенко С.В. про виконання бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених 
видатків за січень-вересень 2022 року, на підставі висновку постійної комісії 
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та 
регуляторної політики від  _________________2022 року № ___,   міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити звіт про виконання  бюджету Баштанської міської 
територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених 
видатків за січень-вересень 2022 року. 

 

1) Затвердити загальний обсяг дохідної частини бюджету міської 
територіальної громади в сумі 169 388 480 грн, у тому числі: по загальному 
фонду – 167 555 434 грн, по спеціальному фонду – 1 833 046 грн    (додаток 1). 

 

2) Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міської територіальної 
громади в сумі 132 653 387 грн, із них обсяг видатків загального фонду в сумі 
127 775 615 грн та видатків спеціального фонду в сумі 4 877 772 грн        
(додатки 2, 3). 

 

2. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду бюджету 
Баштанської міської територіальної громади  в сумі 25 000 грн, які спрямовано 
на фінансування невідкладних видатків, що виникли у процесі виконання 
бюджету та здійснення заходів правового режиму воєнного стану (додаток 4). 

 

3. Рішення Баштанської міської ради від 17 лютого 2022 року №19 «Про 
затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської територіальної 
громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-

грудень 2021 року» вважати таким, що втратило чинність. 
 

4. Опублікувати дане рішення у районній газеті "Голос Баштанщини" 

згідно з вимогами чинного законодавства. 

 

Міський голова                              Олександр БЕРЕГОВИЙ 

                                                                                                                                      


