
отг м. Баштанка Додаток №3

до рішення  міської  ради

від                               2019 № 

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Баштанська міська рада

0110000 Баштанська міська рада

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

21733784 21733784 15733100 727000 0 389886 384986 4900 0 0 384986 22123670

0112112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, 

що надається фельдшерськими, 

фельдшерсько-акушерськими пунктами

0 0

0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню, 

що надається амбулаторно-поліклінічними 

закладами (відділеннями)

1760 1760 1760

0113000 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

583114 583114 0 0 0 10000 10000 0 0 0 10000 593114

0113111 3111 1040 Утримання закладів , що надають соціальні 

послуги дітям, які опинились у складних 

життєвих обставинах, підтримка 

функціонування дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей

914 914 10000 10000 10000 10914

0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів 

війни і праці, військової служби, органів 

внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи), на оплату житлово-комунальних 

послуг

50000 50000 50000

0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів 

війни та праці

195000 195000 195000

0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і  осіб 

з інвалідіністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

337200 337200 0 0 0 0 0 0 0 0 337200

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 30000 30000 30000

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

550300 550300 287200 287200 287200 837500

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 13591318 13591318 188500 1112500 0 338126 338126 338126 13929444

0116082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства

500000 500000 500000 500000

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

63437 63437 8564 8564 8564 72001

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 209000 209000 209000

0117310 7310 0443 Будівництво об"єктів житлово-

комунального господарства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 15483 15483 15483 15483

0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

30000000 30000000 30000000 30000000

видатки 

споживання

з нихНайменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього усього
видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

у тому числі 

бюджет розвитку

Уточнений розподіл

видатків  міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Разом

оплата праціоплата праці

Спеціальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії



Продовження додатка 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з нихНайменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього усього
видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Разом

оплата праціоплата праці

Спеціальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії

в тому числі за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво нових, реконструкцію та 

капітальний ремонт існуючих спортивних 

п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових 

басейнів 

30000000 30000000 30000000 30000000

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної 

власності

1079186 1079186 1079186 1079186

0117361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, 

що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку

1900000 1900000 1900000 1900000

0117362 7362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад

3132800 3132800 3132800 3132800

0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

12660090,49 12660090,49 0,000 0,000 0,000 12660090,49 12660090,49

в тому числі:

за рахунок  коштів субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

4456000,00 4456000 4456000 4456000,00

за рахунок залишку коштів субвенції з 

державного бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що утворився на 

початок бюджетного періоду (залишок 

коштів станом на 01.01.2019)

7833240,49 7833240,49 7833240,49 7833240,49

співфінансування з міського бюджету на  

нове будівництво басейну для плавання 

збірного типу

355350,00 355350 355350 355350,00

співфінансування з міського бюджету на 

придбання комп"ютерної техніки для 

закладів первинної медичної допомоги 

Баштанської об"єднаної територіальної 

громади Баштанського району 

Миколаївської області

15500,00 15500 15500 15500,00

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

121400 121400 121400,00

0117462 7462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок 

субвенції з державного бюджету

2196000,00 796000 1400000 2196000,00

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та 

безпеки

840400 840400 601100 840400

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

150000 150000 150000

0118700 8700 0133 Резервний фонд 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000



Продовження додатка 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з нихНайменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього усього
видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Разом

оплата праціоплата праці

Спеціальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0119320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду 

2000000 0 0 0 2000000 2000000

в тому числі:

субвенція з міського бюджету обласному 

бюджету для співфінансування видатків 

для придбання шкільного автобусу 

2000000 2000000 2000000

0119410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров"я за рахунок коштів 

медичної с убвенції

14869800 14869800 0 0 0 0 0 0 0 0 14869800

0119420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів медичної субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду

400622 400622 400622

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 11523707 11314250 0 0 209457 11523707

в тому числі:

субвенція з міського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету для 

надання  послуг  соціального забезпечення 

закладами, установами соціального 

захисту та соціального забезпечення (тер 

центр, районний центр соціальних служб 

для сім’ї ,дітей та молоді, інші заходи)

5412550 5412550 5412550

субвенція з міського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету для 

надання  послуг з збереження архівних 

фондів об’єднаним трудовим архівом 

міської, сільських рад Баштанського 

району

242000 242000 242000

субвенція з міського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету для 

надання  культурно-освітніх послуг 

районною централізованою бібліотечною 

системою, іншими закладами культури

1885800 1885800 1885800

субвенція з міського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету для 

надання медичних послуг населенню 

закладами охорони здоров"я

3603500 3513500 90000 3603500

субвенція з міського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету на 

придбання комп"ютерної техніки 

Баштанській центральній районній лікарні

94200 94200,000 94200

субвенція з міського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету для 

надання медичних послуг населенню 

об"єднаної територіальної громади 

комунальним некомерційним 

підприємтсвом "Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанського району"

210000 210000 210000



Продовження додатка 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з нихНайменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього усього
видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Разом

оплата праціоплата праці

Спеціальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії

субвенція з міського бюджету обласному 

бюджету на співфінансування закупівлі 

музичних інструментів, комп"ютерного 

обладнання, відповідного мультимедійного 

контенту

25257 25257,000 25257

субвенція з мііського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету для 

надання матеріальної допомоги дитячому 

будинку сімейного типу сім"ї Єрмолових  

на поліпшення житлових умов (видатки, 

пов"язані з утепленням будинку сімейного 

типу), за адресою: м.Баштанка, 

вул.Ярослава Мудрого,62А 

50400 50400 50400

 Разом 66563642 64309185 16522700 1839500 2209457 52667335,49 50316435,49 950900,00 0,00 0,00 51716435,49 119230977,49

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської міської 

ради

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської міської 

ради
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об"єднаних територіальних громадах

916500 916500 738800 0 0 916500

0611000 Освіта 97729623 97729623 65281392 10463870 0 7240044 4733744 2506300 0 0 4733744 104969667

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 21054966 21054966 12847500 2637800 1545717 543717 1002000 543717 22600683

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в

т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

67127091,30 67127091,30 46551392 7376270 5355918 3851618 1504300 3851618 72483009

в тому числі:

за рахунок освітньої субвенції з державного

бюджету

44462600 44462600 36325700 44462600

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

14647 14647 8892 14647

за рахунок додаткової дотації з державного

бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоровя 

8045500 8045500 6594700 8045500

з рахунок залишку коштів освітньої субвенції,

що утворився на початок бюджетного періоду

269395,30 269395,30 220800 1300000 1300000 1300000 1569395,30

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

0,00 8026 8026 8026 8026,00

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

забезпечення якісної, сучасної та доступної

загальної середньої освіти "Нова українська

школа" за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

24836,00 24836,00 444359 444359 444359 469195,00



Продовження додатка 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з нихНайменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього усього
видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Разом

оплата праціоплата праці

Спеціальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії

співфінансування з міського бюджету на

закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних

меблів для початкових класів згідно з

переліком, затвердженим МОН 

49373 49373 49373 49373,00

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

реалізацію заходів, спрямованих на

підвищення якості освіти за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

686703 686703 686703 686703,00

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними

закладами освіти, заходи із позашкільної

роботи з дітьми

3227488 3227488 2231900 243200 114894 114894 114894 3342382

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності

навчальних закладів 

621900 621900 504800 621900

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у

сфері освіти

4322618 4322618 3145800 206600 223515 223515 223515 4546133

в тому числі:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

здійснення переданих видатків у сфері освіти

за рахунок коштів освітньої субвенції

1040758 1040758 853100 1040758

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1375560 1375560 1375560

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл

2116300 2116300 1530600 224500 17400 12000 5400 12000 2133700

0615061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів 

фізичного здоров"я населення "Спорт для 

всіх" та проведення фізкультурно-масових 

заходів серед населення регіону

205000 205000 0 205000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0 0

0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

1600000 1600000 1600000 1600000

в тому числі за рахунок субвенції з обласного 

бюджету на розвиток спортивної 

інфраструктури 

1440000 1440000 1440000 1440000

0617362 7362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад

1628704 1628704 1628704 1628704

0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

2780900 2780900 0 0 0 2780900 2780900

в тому числі:

за рахунок залишку коштів субвенції з 

державного бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що утворився на початок 

бюджетного періоду (залишок коштів станом 

на 01.01.2019)

1995766 1995766 1995766 1995766

співфінансування з міського бюджету на 

придбання комплектів меблів для дошкільних 

навчальних закладів Баштанської об"єднаної 

територіальної громади

75300 75300 75300 75300



Продовження додатка 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з нихНайменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього усього
видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Разом

оплата праціоплата праці

Спеціальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії

співфінансування з міського бюджету на 

придбання оргехніки для закладів дошкільної 

освіти

16200 16200 16200 16200

співфінасування з міського бюджету на на 

придбання  інтерактивного стрілецького 

тренажеру «Захисник Вітчизни» (2 комплекти)

7324 7324 7324 7324

співфінансування з міського бюджету на 

придбання інвентарного обладнання у вигляді 

байдарок та весел, понтону для причалу для 

Баштанської дитячо-юнацької спортивної 

школи, а саме: веслувальної бази "Елінг" 

Миколаївської області, м.Баштанка, 

вул.Баштанської республіки,29  

3710 3710 3710 3710



Продовження додатка 3.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з нихНайменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього усього
видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Разом

оплата праціоплата праці

Спеціальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії

за рахунок  коштів субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

682600 682600 682600 682600

Разом 100967423 100967423 67550792 10688370 0 13267048 10755348 2511700 0 0 10755348 114234471

1000000 Відділ розвитку культури і туризму 

виконавчого комітету Баштанської міської 

ради
1010000 Відділ розвитку культури і туризму 

виконавчого комітету Баштанської міської 

ради
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об"єднаних територіальних громадах

1207000 1207000 928400 27500 0 0 0 1207000

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 676800 676800 409200 83500 60800 60800 60800 737600

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

5535018 5535018 3291135 429650 391670 388970 2700 388970 5926688

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 351700 351700 351700

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) 

1982005 1982005 1503000 61800 150739 60739 90000 73800 60739 2132744

1017362 7362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об"єднаних 

територіальних громад

1919496 1919496,000 1919496,000 1919496

Разом 9752523 9752523 6131735 602450 0 2522705 2430005 92700 73800 0 2430005 12275228

Всього 177283588,30 175029131,30 90205227 13130320 2209457 68457088,49 63501788,49 3555300,00 73800,00 0,00 64901788,49 245740676,79

у тому числі видатки за рахунок цільових 

субвенцій з державного бюджету

63082658,30 61082658,30 37408492,00 0,00 2000000,00 56283694,49 55519668,49 796000,00 0,00 0,00 55487694,49 119366352,79

з них:

за рахунок залишку коштів, що утворився 

на початок бюджетного періоду (залишок 

коштів міського бюджету станом на 

01.01.2019)

2670017,30 670017,30 220800 0 2000000 11129006,49 11129006,49 0,00 0,00 0,00 11129006,49 13799023,79

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради Світлана ЄВДОЩЕНКО


