
(тис. грн.)
Назва

регіональної цільової програми
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

110150 Організаційне,інформаційно- аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення , діяльності 
обласної ради,районної ради, районної у місті ради  
(у разі її створення ), міської, селищної,сільської 
рад 177,000 177,000 176,916 176,916

116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства 60,941 8,564 69,505 57,605 8,564 66,169

117330
Будівництво інших об"єктів комунальної власності

204,737 204,737 204,737 204,737

117362

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об"єднаних 
територіальних громад

3 142,895 3 142,895 3 142,895 3 142,895

117363

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 515,500 515,500 514,140 514,140

117370

Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 71,500 71,500 71,500 71,500

118340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів 150,000 150,000 150,000 150,000

119770
Інші субвенції з місцевого бюджету

10 751,550 10 751,550 10 608,673 10 608,673

116030 Організація благоустрою населених пунктів 11 496,366 315,663 11 812,029 11 276,090 315,662 11 591,752

117330 Будівництво інших об"єктів комунальної власності 15,382 15,382 0,000

Програма розвитку земельних 
відносин Баштанської об"єднаної 
територіальної громади за 2018- 

2020 роки
117130 Здійснення заходів із землеустрою 194,000 194,000 45,000 45,000

116082
Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства 500,000 500,000 500,000 500,000

Інформація

Затверджено на звітний період

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

КПКВК Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та 
кредитування бюджету 

Програма реформування житлово-
комунального господарства міста 

Баштанка та сіл Баштанської міської 
ради на 2017-2022 роки

Програма соціально-економічного 
розвитку Баштанської об"єднаної 

територіальної громади на 2017-2019 
роки

Виконано за звітний період

про виконання видатків  на реалізацію регіональних цільових  програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Баштанська міська рада

Комплексна програма профілактики 
злочиності та вдосконалення 

системи захисту конституційних  
прав і свобод  громадян по 

Баштанській міській раді на 2017-
2021 роки.



118230 Інші заходи громадського порядку та безпеки 840,400 840,400 839,557 839,557

Програма розвитку культури на 
території Баштанської міської ради 

на 2017-2020 роки 114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 30,000 30,000 28,699 28,699

117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту

33 020,000 33 020,000 3 915,325 3 915,325

117361

Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

1 900,000 1 900,000 935,433 935,433

117363

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

11 994,590 11 994,590 4 485,105 4 485,105

113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 287,200 287,200 249,485 249,485

113191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни 
та праці 207,500 207,500 148,250 148,250

113111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги 
дітям, які опинились у складних життєвих 
обставинах, підтримка функціонування дитячих 
будинків сімейного типу та прийомних сімей

0,914 10,000 10,914 0,913 0,913

113180 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 50,000 50,000 43,800 43,800

117330 Будівництво інших об"єктів комунальної власності 24,086 24,086 14,148 14,148

119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 50,400 50,400 50,400 50,400

119320

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 25,257 25,257 25,257 25,257

Програма розроблення (оновлення ) 
містобудівної документації на 

території Баштанської міської ради 
на 2017-2020 роки

117370
Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій 49,900 49,900 49,900 49,900

Програма розвитку освіти 
Баштанської міської ради на  2017-

2021 роки

Комплексна програма соціального 
захисту "Турбота" на період  до 2021 

року

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту

Комплексна програма профілактики 
злочиності та вдосконалення 

системи захисту конституційних  
прав і свобод  громадян по 

Баштанській міській раді на 2017-
2021 роки.



Програма забезпечення населення 
Баштанської міської ради якісною 
питною водою на 2017-2022 роки

116013
Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства 348,787 183,333 532,120 348,786 183,332 532,118

Програма фінансової підтримки КП 
"Міськводоканал" та здійснення 
внесків до статутного капіталу на 

2018-2020 роки 

116013
Забезпечення діяльності водопровідно- 
каналізаційного господарства 152,500 152,500 137,500 137,500

112112

Первинна медична допомога населенню, що 
надається фельдшерськими, фельдшерсько-
акушерськими пунктами

25,000 25,000 25,000 25,000

112113

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

6,760 6,760 6,760 6,760

117322 Будівництво медичних установ та закладів 15,483 15,483 15,482 15,482

119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 210,000 210,000 180,000 180,000

Програма підтримки та розвитку 
вторинної медичної допомоги на 

період 2019-2021 років на території 
Баштанської ОТГ на період 2019-2021 

років 

119770 Інші субвенції з місцевого бюджету 386,500 386,500 386,500 386,500

Міський голова І.РУБСЬКИЙ
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності В.СОЛОНАР

(підпис)

Програма підтримки та розвитку 
первинної медичної допомоги на 

період 2019-2021 років на території 
Баштанської об"єднаної 
територіальної громади


