
№ 

з/р 

Дата 

надходженн

я угоди 

(реєстрації) 

Назва угоди З ким укладено Предмет договору (зміст) 

203 14.03.19 

203/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Інгульська сільська рада 

А.В.Миронова 

Рішення сесії сільської ради від 12 лютого 2019 року  №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Інгульської сільської ради 

на 2019 рік» 

204 14.03.19 

204/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

міського бюджету Баштанської міської ради  

до районного бюджету Баштанського району 

Баштанська міська рада 

Л.Луценко 

Рішення міської ради від 12 лютого 2019 року №15 «Про 

внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради 

на 2019 рік» 

205 14.03.19 

205/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Лук'янівська сільська рада 

Л.А. Подпальна 

А.Л. Петров 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

206 14.03.19 

206/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Баштанська районна рада 

А.Л. Петров 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

207 14.03.19 

207/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Старогороженська сільська 

рада 

С.М. Станічний 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

208 14.03.19 

208/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лоцкинська сільська рада 

С.М. Бото 

Рішення сесії сільської ради від 05 березня 2019 року №10 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Лоцкинської сільської 

ради на 2019 рік» 

209 14.03.19 

209/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

 

К-Миколаївська сільська 

рада 

Л.М. Ніколаєнко 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

210 14.03.19 

210/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

Старогороженська сільська 

рада 

С.М. Станічний 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 14.03.19 

211/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

Лук'янівська сільська рада 

Л.А. Подпальна 

 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

212 14.03.19 

212/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

Мар'ївська сільська рада 

Р.П.Кузненко  

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

213 14.03.19 

213/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Костичівська сільська рада  

С.М. Згурська  

Рішення сесії сільської ради від 20 березня 2019 року №2 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Костичівської сільської 

ради на 2019 рік» 

214 14.03.19 

214/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Привільненська сільська 

рада 

В.Д. Верба 

Рішення сесії сільської ради від 19 березня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Привільненської сільської 

ради на 2019 рік» 

215 14.03.19 

215/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Привільненська сільська 

рада 

В.Д. Верба 

Рішення сесії сільської ради від 19 березня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Привільненської сільської 

ради на 2019 рік» 

 

216 

 

14.03.19 

216/04-19 

 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

 

Єрмолівська сільська рада 

Г.П.Балдич 

 

Рішення сесії сільської ради від 15 березня 2019 року №2 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Єрмолівської сільської 

ради на 2019 рік» 

217 14.03.19 

217/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лук'янівська сільська рада 

Л.А. Подпальна 

 

Рішення сесії сільської ради від 21 березня 2018 року №1«Про 

внесення змін до сільського бюджету  Лук'янівської сільської 

ради на 2019 рік» 

218 14.03.19 

218/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

міського бюджету Баштанської міської ради 

до районного бюджету Баштанського району 

Баштанська міська рада 

І.В.Рубський 

Рішення міської від 26 квітня 2019 року №12 «Про внесення 

змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 

рік» 

219 14.03.19 

219/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лук'янівська сільська рада 

Л.А. Подпальна 

 

Рішення сесії сільської ради від 20 березня 2019 року №1«Про 

внесення змін до сільського бюджету  Лук'янівської сільської 

ради на 2019 рік» 

220 14.03.19 

220/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Старогороженська сільська 

рада 

С.М. Станічний 

Рішення сесії сільської ради від 12 квітня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету   Старогороженської 

сільської ради на 2019 рік» 

221 14.03.19 

221/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

К-Миколаївська сільська 

рада 

Л.М. Ніколаєнко 

Рішення сесії сільської ради від 14 березня 2018 року №4 «Про 

внесення змін до сільського бюджету   К-Миколаївської 

сільської ради на 2018 рік» 

222 14.03.19 

222/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Новоолександрівська 

сільська рада 

Л.М.Кузьміна  

Рішення сесії сільської ради від 02 квітня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету    Новоолександрівської 

сільської ради на 2019 рік» 



223 14.03.19 

223/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Інгульська сільська рада  

А.В.Миронова 

Рішення сесії сільської ради від 17 травня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету    Інгульської сільської 

ради на 2019 рік» 

224 14.03.19 

224/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

Інгульська сільська рада  

А.В.Миронова 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

 

225 

 

14.03.19 

225/04-19 

 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

 

Новоолександрівська 

сільська рада 

Л.М.Кузьміна  

 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

226 14.03.19 

226/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

Доброкриничанська сільська 

рада 

Г.І.Недбайла 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

227 14.03.19 

227/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

Привільненська сільська 

рада 

В.Д. Верба 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

228 14.03.19 

228/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

Єрмалівська сільська рада 

Г.П.Балдич 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

229 14.03.19 

229/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

Лоцкинська сільська рада 

С.М.Бото 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

230 14.03.19 

230/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

заклади культури 

Костичівська сільська рада 

С.М.Згурська 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

     



231 14.03.19 

231/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

К-Миколаївська сільська рад 

Л.М.Ніколаєнко 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

232 14.03.19 

232/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Привільненська сільська 

рада 

В.Д. Верба 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

233 14.03.19 

233/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Інгульська сільська рада 

А.В.Миронова 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

234 14.03.19 

234/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Новоолександрівська 

сільська рада 

Л.М.Кузьміна 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

235 14.03.19 

235/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Доброкпиничанська сільська 

рада 

Т.І.Недбайло 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

236 14.03.19 

236/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Єрмолівська сільська рада 

Г.П.Балдич 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

237 14.03.19 

237/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Лоцкинська сільська рада 

С.М.Бото 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 

238 14.03.19 

238/04-19 

Договір на передачу буджетних коштів з 

районного бюджету до сільського бюджету у 

вигляді міжбюджетного трансферту-субвенції 

з районного бюджету місцевим бюджетам на 

дошкільну освіту 

Костичівська сільська рада 

С.М.Згурська  

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районий бюджет Баштанськогог району на 2019 рік» 



239 06.06.19 

239/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Костичівська сільська рада 

С.М.Згурська  

Рішення сесії сільської ради від 29 травня 2019 року №2 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Костичівської сільської 

ради на 2019 рік» 

240 06.06.19 

240/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

районного бюджету Баштанського району до 

обласного бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту 

Миколаївська обласна рада 

В.В. Москаленко 

Рішення районної ради від 20.12.18 №5 «Про районний бюджет 

Баштанського району на 2019 рік» 

241 04.07.19 

241/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лоцкинська сільська рада 

С.М.Бото 

Рішення сесії сільської ради від 10 червня 2019 року №4 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Лоцкинської сільської 

ради на 2019 рік» 

242 04.07.19 

242/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лук'янівська сільська рада 

Л.А. Подпальна 

 

Рішення сесії сільської ради від 20 березня 2019 року №3 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Лук'янівської   сільської 

ради на 2019 рік» 

243 29.07.19 

243/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лоцкинська сільська рада 

С.М.Бото 

Рішення сесії сільської ради від 10 червня 2019 року №4 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Лоцкинської сільської 

ради на 2019 рік» 

244 29.07.19 

244/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Доброкпиничанська сільська 

рада 

Т.І.Недбайло 

Рішення сесії сільської ради від 01 лютого 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Доброкпиничанської  

сільської ради на 2019 рік» 

245 29.07.19 

245/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

К-Миколаївська сільська рад 

Л.М.Ніколаєнко 

Рішення сесії сільської ради від 05 липня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Кашперо-Миколаївської   

сільської ради на 2019 рік» 

246 29.07.19 

246/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

міського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Баштанська міська рада  

І.В. Рубський 

Рішення міської ради від 26 червня 2019 року №17 «Про 

внесення змін до міського бюджету  Баштанської міської ради 

на 2019 рік» 

247 29.07.19 

247/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

міського бюджету  Баштанської міської ради 

до районного бюджету Баштанського району 

Баштанська міська рада  

І.В. Рубський 

Рішення міської ради від 26 червня 2019 року №17 «Про 

внесення змін до міського бюджету  Баштанської міської ради 

на 2019 рік» 

248 29.07.19 

248/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Мар'ївська сільська рада 

Р.П.Кузненко 

Рішення сесії сільської ради від 24 червня 2019 року №3 «Про 

внесення змін до сільського бюджету   Мар'ївської   сільської 

ради на 2019 рік» 

249 29.07.19 

249/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Доброкпиничанська сільська 

рада 

Т.І.Недбайло 

Рішення сесії сільської ради від 14 червня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Доброкпиничанської  

сільської ради на 2019 рік» 

250 11.09.19 

250/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

міського бюджету Баштанської міської ради 

до районного бюджету Баштанського районну 

2020 році за рахунок субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам  

Баштанська міська рада  

І.В. Рубський 

Рішення міської ради від 25 червня 2019 року №17 «Про 

внесення змін до міського бюджету  Баштанської міської ради 

на 2019 рік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 11.09.19 

251/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Костичівська сільська рада 

С.М.Згурська  

Рішення сесії сільської ради від 14 серпня 2019 року №2 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Костичівської сільської 

ради на 2019 рік» 

252 11.09.19 

252/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Інгульська сільська рада 

А.В.Миронова 

Рішення районної ради від 09 серпня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Інгульської ради ради на 

2019 рік» 

253 11.09.19 

253/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

обласного бюджету до районного (міського 

сільського, селищного) бюджету у вигляді 

міжбюджетного трансферту-субвенції з 

місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених 

пунктах за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

Миколаївська обласна рада 

В.В. Москаленко 

Рішення Миколаївської  обласної ради від 21 грудня 2018 року 

«28 «Про обласний бюджет миколаївської області на 2019 рік» 

254 18.09.19 

254/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

районного Баштанського району до обласного 

бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту  

Баштанська районна рада 

А.Л. Петров 

Рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №15 «Про 

районний бюджет Баштанського району на 2019 рік» 

255 18.10.19 

255/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Новоолександрівська 

сільська рада 

Л.М.Кузьміна 

Рішення районної ради від 24 вересня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Новоолександрівської  

ради ради на 2019 рік» 

 

256 

 

18.10.19 

256/04-19 

 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

 

Доброкпиничанська сільська 

рада 

Т.І.Недбайло 

 

Рішення сесії сільської ради від 20 вересня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Доброкпиничанської  

сільської ради на 2019 рік» 

257 18.10.19 

257/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

міського бюджету Баштанської міської ради 

до районного бюджету Баштанського районну  

Баштанська міська рада  

І.В. Рубський 

Рішення міської ради від 12 вересня 2019 року №11 «Про 

внесення змін до міського бюджету  Баштанської міської ради 

на 2019 рік» 

258 18.10.19 

258/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Мар'ївська сільська рада 

Р.П.Кузненко 

Рішення сесії сільської ради від 29 серпня 2019 року №7 «Про 

внесення змін до сільського бюджету   Мар'ївської   сільської 

ради на 2019 рік» 

259 18.10.19 

259/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів 

сільського бюджету привільненської сільської 

ради у вигляді міжбюджетного трансферту-

субвенції з сільського бюджету районному 

бюджету 

Привільненська сільська 

рада 

В.Д.Верба 

Передача частини видатків з сільського бюджету до районного 

бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 17.0 

тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 24.10.19 

260/04-19 

Договір про передачу коштів субвенції з 

обласного бюджету до районного бюджету 

Баштанського району Миколаївської області 

на реалізацію мікропроектів місцевого 

розвитку в Миколаївської області у 2019 році 

Миколаївська обласна рада 

В.В. Москаленко 

На реалізацію проекту «Капітальний ремонт покрівлі будинку 

культури в с.Новобирзулівка, по вул.Мальцева 41 Баштанського 

району Миколаївської області в сумі 265,522 тис.грн» 

261 24.10.19 

261/04-19 

Договір на передачу субвенції з обласного 

бюджету місцевим бюджетам на 

співфінансування впровадження проектів-

переможців обласного конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого  самоврядування  

Миколаївська обласна рада 

В.В. Москаленко 

Інгульська сільська рада 

А.В. Миронова 

Рішення обласної ради від 18 вересня 2019 року №2 «Розподіл 

субвенції з обласного бюджете місцевим бюджетам на 

співфінансування впровадження проектів-переможців 

обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування 2018 року на 2019 рік» 

262 07.11.19 

262/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Інгульська сільська рада 

А.В. Миронова 

Рішення сесії сільської ради від 02 жовтня 2019 року №7 «Про 

внесення змін до сільського бюджету   Інгульської   сільської 

ради на 2019 рік» 

263 07.11.19 

263/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Єриолівська сільська рад  

Г.П Балдич  

Рішення сесії сільської ради від 24 вересня 2019 року №2 «Про 

внесення змін до сільського бюджету   Єрмолівської   сільської 

ради на 2019 рік» 

264 07.11.19 

264/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Костичівська сільська рада 

С.М.Згурська  

Рішення сесії сільської ради від 14 серпня 2019 року №2 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Костичівської сільської 

ради на 2019 рік» 

265 09.12.19 

265/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

К-Миколаївська сільська рад 

Л.М.Ніколаєнко 

Рішення сесії сільської ради від 05 липня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Кашперо-Миколаївської   

сільської ради на 2019 рік» 

266 09.12.19 

266/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лук'янівська сільська рада 

Л.А. Подпальна 

 

Рішення сесії сільської ради від 05 листопада 2019 року №1 

«Про внесення змін до сільського бюджету Лук'янівської   

сільської ради на 2019 рік» 

267 09.12.19 

267/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лоцкинська сільська рада 

Л.М.Кузьміна 

Рішення сесії сільської ради від 29 жовтня 2019 року №11 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Лоцкинської сільської 

ради на 2019 рік» 

268 09.12.19 

268/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

К-Миколаївська сільська рад 

Л.М.Ніколаєнко 

Рішення сесії сільської ради від 05 листопада 2019 року №1 

«Про внесення змін до сільського бюджету  Кашперо-

Миколаївської   сільської ради на 2019 рік» 

269 09.12.19 

269/04-19 

Договір від 17.05.2019 року на передачу 

бюджетних коштів з сільського бюджету до 

районного бюджету Баштанського району 

Інгульська сільська рада 

А.В.Миронова 

Рішення районної ради від 17 травня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Інгульської ради ради на 

2019 рік» 

270 13.12.19 

270/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лоцкинська сільська рада 

Л.М.Кузьміна 

Збереження архівних фондів на 2017-2020 роки 

271 13.12.19 

271/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лук'янівська сільська рада 

Л.А. Подпальна 

 

Збереження архівних фондів на 2017-2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 13.12.19 

272/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Привільненська сільська 

рада 

В.Д.Верба 

Збереження архівних фондів на 2017-2020 роки 

273 13.12.19 

273/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Костичівська сільська рада 

С.М.Згурська 

Про делегування об'єднаному трудовому архіву міської 

сільських рад Баштанського району повноважень щодо 

збереження архівних документів 

274 13.12.19 

274/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Мар'ївська сільська рада 

Р.П.Кузненко 

Збереження архівних фондів на 2017-2020 роки 

275 13.12.19 

275/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Старогороженська сільська 

рада 

С.М. Станічний 

Збереження архівних фондів на 2017-2020 роки 

276 13.12.19 

276/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Доброкпиничанська сільська 

рада 

Т.І.Недбайло 

Збереження архівних фондів на 2017-2020 роки 

277 13.12.19 

277/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Єриолівська сільська рад  

Г.П Балдич 

Збереження архівних фондів на 2017-2020 роки 

278 13.12.19 

278/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Новоолександрівська 

сільська рада 

Л.М.Кузьміна 

Рішення сесії сільської ради від 28 листопада 2019 року №3 

«Про внесення змін до сільського бюджету 

Новоолександрівської сільської ради на 2019 рік» 

279 13.12.19 

279/04-19 

Договір на передачу коштів субвенції з 

обласного бюджету до бюджету Баштанського 

району на реалізаціюпроектів Преспективного 

плану розвитку Миколаївської області на 

2019-02021 роки у  2019 рокц 

Миколаївська обласна рада 

В.В.Москаленко 

Реконструкція лікувального корпусу (А3) Баштанської районної 

лікарні по вул.Ювілейна 3, м.Баштанка (термосанація) в сумі 

633,566 тис.грн. 

280 21.12.19 

270/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Лоцкинська сільська рада 

Л.М.Кузьміна 

Рішення сесії сільської ради від 29 листопада 2019 року №7 

«Про внесення змін до сільського бюджету Лоцкинської 

сільської ради на 2019 рік» 

281 21.12.19 

281/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Інгульська сільська рада 

А.В.Миронова 

Рішення районної ради від 28 листопада 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Інгульської ради ради на 

2019 рік» 

282 21.12.19 

282/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Доброкпиничанська сільська 

рада 

Т.І.Недбайло 

Рішення сесії сільської ради від 02 грудня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Доброкпиничанської  

сільської ради на 2019 рік» 

283 21.12.19 

283/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Доброкпиничанська сільська 

рада 

Т.І.Недбайло 

Рішення сесії сільської ради від 02 грудня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Доброкпиничанської  

сільської ради на 2019 рік» 

284 21.12.19 

284/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету до районного бюджету 

Баштанського району 

Доброкпиничанська сільська 

рада 

Т.І.Недбайло 

Рішення сесії сільської ради від 11 листопада 2019 року №1 

«Про внесення змін до сільського бюджету  

Доброкпиничанської  сільської ради на 2019 рік» 



 

285 21.12.19 

285/04-19 

Додаткова угода №1 від__ до____ Договору 

№____ від _______ на передачу бюджетних 

коштів з сільського бюджету до районного 

бюджету Баштанського району 

Доброкпиничанська сільська 

рада 

Т.І.Недбайло 

Рішення сесії сільської ради від 01 лютого 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Доброкпиничанської  

сільської ради на 2019 рік» 

286 21.12.19 

286/04-19 

Додаткова угода до____ Договору від 01 

квітня 2019 року на передачу бюджетних 

коштів з сільського бюджету до районного 

бюджету Баштанського району 

К-Миколаївська сільська рад 

Л.М.Ніколаєнко 

Рішення сесії сільської ради від 01 квітня 2019 року №2 «Про 

внесення змін до сільського бюджету  Кашперо-Миколаївської   

сільської ради на 2019 рік» 

287 21.12.19 

287/04-19 

Додаткова угода до____ Договору від 

17.05.2019 року на передачу бюджетних 

коштів з сільського бюджету до районного 

бюджету Баштанського району 

Інгульська сільська рада 

А.В.Миронова 

Рішення районної ради від 17 травня 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Інгульської ради ради на 

2019 рік» 

288 21.12.19 

288/04-19 

Додаткова угода до____ Договору від 

12.02.2019 року на передачу бюджетних 

коштів з сільського бюджету до районного 

бюджету Баштанського району 

Інгульська сільська рада 

А.В.Миронова 

Рішення районної ради від 12 лютого 2019 року №1 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Інгульської ради ради на 

2019 рік» 

289 21.12.19 

289/04-19 

Договір на передачу бюджетних коштів з 

сільського бюджету Привільненської сільської 

у вигляді міжбюджетного трансферту 

субвенції з сільського бюджету районному 

бюджету на 2019 рік 

Привільненська сільська 

рада 

Віктор Верба 

Рішення сесії Привільненської сільської ради «Про зміни до 

бюджету сільської ради на 2019 рік» 

290 21.12.19 

290/04-19 

Додоткова угода до договору на передачу 

бюджетних коштів з сільського бюджету до 

районного бюджету Баштанського району 

Костичівська сільська рада 

С.М.Згурська 

Рішення сесії сільської ради від 06 лютого 2019 року №2 «Про 

внесення змін до сільського бюджету Костичівської сільської 

ради на 2019 рік» 

291 21.12.19 

291/04-19 

Договір на передачу субвенції з обласного 

бюджету мічцевим бюджетам на 

співфінансування впровадження проектів-

переможців обласного конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування 

Миколаївська обласна рада 

В.В. Москаленко 

Новоолександрівська 

сільська рада 

Л.М. Кузьміна 

Передача видатків з обласного бюджету до бюджету 

Баштанського району Миколаївської області у вигляді 

субвенції з обласного бюджету міст і районів на 

співфінансування впровадження проектів переможців 

обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування 2018 року 


