
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

засідання постійної комісії міської ради з питань   
ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ,  

ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

від 31 липня 2019 р. №         Баштанка Час  проведення: 10-00 год. 

  Місце проведення: міська рада 

зал засідань міської ради                

Всього членів комісії - 7 

Присутні  - 4 

 

1. Онищук Володимир Іванович 

2. Гомерська Інна Петрівна 

3. Мазуренко Олександр Григорович 

4. Фігура Лариса Володимирівна  

 

                       В роботі комісії брали участь: 

 

- Луценко Людмила Іванівна, секретар міської ради, 

- Грицюк Віталій Анатолійович, депутат міської ради,  

- Ліщук Наталія Анатоліївна, завідувач сектору видатків фінансового 

відділу. 

 

Онищук В.І., голова постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, 

економіки, інвестицій та регуляторної політики, відкрив засідання комісії і 

повідомив, що на засіданні присутні чотири члени постійної комісії. Згідно 

регламенту міської ради засідання вважається правомочним. Володимир 

Іванович поставив на голосування порядок денний засідання комісії. 

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування: одноголосно 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Інформує: Ліщук Наталія Анатоліївна, завідувач сектору 

видатків фінансового відділу  

 



1.СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів. 

Доповідала:   Ліщук Наталія Анатолівна, завідувач сектору видатків 

фінансового відділу 

 

 Наталія Анатоліївна проінформувала, що постійна комісія скликана з 

метою погодження внесення змін до міського бюджету, відповідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 572 «Деякі питання 

надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 

п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів», у зв’язку з цим 

необхідно погодити внесення змін до міського бюджету, в частині 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 державним, обласним та 

міським бюджетами. 

 Також депутати рекомендували питання щодо фінансування робіт по 

будівництву басейну та відпрацювання  подальшої стратегії по виконанню 

робіт  винести на засідання погоджувальної ради при міському голові.  

 

Проведено голосування. 

Підсумки голосування:  одноголосно  

ВИРІШИЛИ:  (висновок № 1 додається) 

 

 

Голова постійної комісії               В.ОНИЩУК 

 

Секретар постійної комісії                                                        І.ГОМЕРСЬКА 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 
З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ,  

ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

В И С Н О В О К  
 

 

 від 31 липня  2019 року № 1            Баштанка 
 

Про внесення змін до обсягу 

міжбюджетних трансфертів 

 

         Відповідно до пунктів 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктів 3,12 рішення міської ради від  21 

грудня 2018 року №16 «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 

рік», постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 572 

«Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт 

існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів»,  

внести зміни до міського бюджету, в частині 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 державним, обласним та міським 

бюджетами 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1.Інформацію про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів, 

прийняти  до відома. 

 

 2.Внести зміни в дохідні джерела міського бюджету: 

 

1) Збільшити надходження загального фонду міського бюджету на 

суму  30000,0 тис. грн,  за рахунок : 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 

п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів (КБКД 41031700) на 

суму 30000,0 тис. грн. 

  

http://bashtanka.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Pro_zatverdzhennya_tekhnichnoi_dokumentacii_iz_zemleustroyu_shhodo_vstanovlennya_vidnovlennya___v_naturi_mezh_zemel_noi_dilyanki.doc


 3.Внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів 

міського бюджету по спеціальному  фонду (збільшити видатки на суму 30000,0 

тис. грн): 

  

1) міській раді – збільшити видатки на суму 30000,0 тис. грн, в тому 

числі по  кодах програмної класифікації видатків та кредитування: 

 

КПКВК 0117325 «Будівництво споруд, установ та закладів  фізичної 

культури та спорту» - збільшити видатки на суму 30000,0 тис. грн., в тому числі 

на :   

«Нове будівництво басейну плавання збірного типу по вулиці Героїв 

Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області» 

на суму 30000,0 тис. грн. 

 

 4.Рекомендувати міському голові видати розпорядження про внесення 

змін до обсягу міжбюджетних трансфертів. 

 

5. Рекомендувати дане питання розглянути та затвердити  на черговій 

сесії міської ради. 

 

 

   

Голова постійної комісії                                                             В. ОНИЩУК 

 

Секретар постійної комісії        І. ГОМЕРСЬКА  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                 


