
Видатки спеціального фонду 
 

            За звітний період поточного року видатки спеціального фонду склали суму    
    7 769 575,63   грн., в тому числі : 
 
           Видатки 2-го фонду склали всього 1 389 731,63 грн. в тому числі: 
 

По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  на суму 700 406,26 грн. в 
тому числі: 

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 9 306,75 грн. 
а саме: 

1 602,75 грн. - за склотару; 
7 700,00 грн. – шифер; 
4,00 грн. – ганчір’я. 
 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 690 133,01 грн. 
 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 
966,50 грн. дрова (від демонтажу). 

 

 

По КПКВК 0611020  «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» на суму 680 625,30 грн. в тому числі: 

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 7 542,70 грн. 
а саме: 
6 205,95 грн. – металобрухт; 

1 336,75 грн. – склотара. 

 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -  556 551,86 грн. 
 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 
210,15 грн. дрова. 
 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  -  115 474,59 грн.  за орендну плату землі та 
земельний податок.  

 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» на суму 846,00 грн. -  придбання літератури. 

 

 



По КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»  на суму 8 700,07 грн. в тому 
числі: 

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 622,00 грн. 
а саме: 

 5 083,00 грн. -  за розборку огорожі з воротами; 
497,00 грн. – канцтовари; 
 42,00 грн. – метал. 
 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2 240,00 грн. а саме: 
2 000,00 грн. - за оцінку нежитлового об’єкту огорожі; 
240,00 грн. – оголошення в газету за оренду. 
 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 
17,50 грн. дрова (від демонтажу). 

 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  -  820,57 грн.  за  земельний податок.  
 

 

           Видатки 3-го фонду склали всього 770 756,98 грн. в тому числі: 
 

По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  на суму 103 090,07 грн. в 
тому числі: 

 

КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 84 473,39 грн. 
а саме: 
1 004,00 грн. – рушники; 

210,00 грн. – електролампочки; 
20 170,00 грн. – постільна білизна; 

8 515,60 грн. – господарчі товари; 

9 994,70 грн. – будматеріали; 
31,50 грн. – вапно; 

859,40 грн. – пісок; 

2 500,00 грн. – музичний програвач; 
32 000,00 грн. – матеріали для натяжної стелі; 
2 549,69 грн. – плитка на підлогу; 
3 048,00 грн. – костюми; 
700,00 грн. – рукомийник; 
2 000,00 грн. – електротример; 
880,00 грн. – опромінював бактерицидний; 
10,50 грн. – цвяхи. 
 

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на суму 612,00 грн. на 
дезактин; 
 



КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 3 004,68 грн. 
 

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 
15 000,00 грн. дрова. 

 

 

     По КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами» на суму 522 637,69 грн. в тому числі: 

 

КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» в сумі 392 579,94 

грн. 
а саме: 
2 110,00 грн. – канцтовари; 

73 663,50 грн. – господарські товари; 
22 689,55 грн. – будматеріали; 

25 384,00 грн. – жалюзі; 
4 602,79 грн. – сітка захисна для вікон; 

9 692,00 грн. – вікна металопластикові; 
10 650,00 грн. – комплект стендів у кабінет фізики; 
7 140,00 грн. – дошки для підлоги; 
14 090,50 грн. –  стільці; 
4 900,00 грн. – принтер; 
9 913,20 грн. – спортивний інвентар; 
12 945,00 грн. – тканинні ролети; 

33 530,80 грн. – паливно-мастильні матеріали; 
44 061,60 грн. – новорічні подарунки; 
4 400,00 грн. – шафи для верхнього одягу; 
1 423,00 грн. – пенал для книг; 
70,00 грн. – цвяхи; 
1 755,00 грн. – плафони; 
3 297,00 грн. – плитка; 
1 700,00 грн. – килимова доріжка; 
1 800,00 грн. – стільниця парти; 
3 200,00 грн. – двері міжкімнатні; 
9 600,00 грн. – двері вхідні металеві; 
15 438,00 грн. – шкільне приладдя; 
1 840,00 грн. – дошка класна; 
20 200,00 грн. – меблі; 
230,00 грн. – дошка із гіпсокартона під проектор; 
2 600,00 грн. – портативний жорсткий диск М3 для збереження інформації; 
48 534,00 грн. – обладнання на шкільний «Експериментаріум» (каб.фізики та 

хіміі); 
1 120,00 грн. – пісок. 

 



КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» в сумі 1 690,00 грн.            
на придбання дезінфікуючих засобів. 
 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 23 028,41 грн.  
а саме: 

        5 580,00 грн. – за охорону; 

        360,00 грн. – заправка катріджа; 
292,92 грн. – послуги по прочищенню каналізаціонної мережі; 
10 871,50 грн. – ремонт водо мережі; 
4 025,95 грн. – за технічне обслуговування ЗТП; 
1 898,04 грн. – ремонт каналізаціонної системи. 

 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 105 339,34 грн. а саме: 
77 635,34 грн. – література; 
7 200,00 грн. – шкільне приладдя; 
12 800,00 грн. – телевізор; 
7 704,00 грн. – обладнання на шкільний «Експериментаріум» (каб.фізики та 

хіміі). 
 

 

По КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 93 952,50 грн. 
в тому числі: 

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 93 952,50 

грн. а саме:    
259,00 грн. – канцелярські товари; 

90 775,50 грн. – костюми; 
2 590,00 грн. – меблі; 
328,00 грн. – господарські товари. 

 

 

По КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 51 076,72 грн. в тому 
числі: 

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 1 097,86 грн. 
а саме:    

1 097,86 грн. – пісок. 
 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2 900,00 грн.  
за оцінку нежитлового приміщення. 
 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 47 078,86 грн. 
 



 

Видатки 7-го фонду склали всього 5 609 087,02 грн. в тому числі: 
 

По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  на суму 158 381,31 грн. в 
тому числі: 

 
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 137 600,00 грн. а саме: 
28 000,00 грн. - придбання комп’ютера в зборі для ЗДО "Дюймовочка"; 

9 500,00 грн. - придбання мембранного лічильника для ЗДО "Дюймовочка"; 

9 975,00 грн. - придбання електричних побутових приладів для ЗДО 
"Дюймовочка"(співфінасування); 

25 975,00 грн. - придбання електричних побутових приладів для ЗДО 
"Дюймовочка" (за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету на 
реалізацію мікропроекту місцевого розвитку в Миколаївської області на 2019р.); 

16 450,00 грн. - придбання машини протерально-різальна для ЗДО 
"Дюймовочка" (за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету на 
реалізацію мікропроекту місцевого розвитку в Миколаївської області на 2019р.); 

27 900,00 грн. - придбання кухонного приладдя для ЗДО "Дюймовочка" (за 
рахунок субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету на реалізацію 
мікропроекту місцевого розвитку в Миколаївської області на 2019р.); 

13 500,00 грн. – придбання холодильника для ЗДО "Ягідка" (депутатські 
кошти); 

6 300,00 грн. – придбання електричної плити для ЗДО "Краплинка" (Піски). 
 

        КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів » в сумі 20 781,31 грн. а саме: 
       20 781,31 грн. – на виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої 
системи газапостачання для ЗДО Дюймовочка". 
 

По КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  на суму 
1 824 151,56 грн. в тому числі: 

 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» в сумі 911 525,40 грн. а саме: 

 20 000,00 грн. -  придбання проектора та екрана для Гімназії (депутатські 
кошти); 

11 150,00 грн. – придбання телевізора для БОЗ ЗСО №1 (депутатські кошти); 
7 630,00 грн. –  придбання БФП для БОЗ ЗСО №1 (депутатські кошти); 
6 010,00 грн. –  придбання кухонного комбайну для БОЗ ЗСО №1 (депутатські 

кошти); 
5 000,00 грн. - поповнення бібліотечного фонду у шкільну бібліотеку БОЗ ЗСО 

№1 (депутатські кошти); 



10 860,00 грн. - придбання меблів (стінка) для  БОЗ ЗСО №1 (депутатські 
кошти); 

144 980,00 грн. -  придбання лінгафонного кабінету БОЗ ЗСО №1 (за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, з державного бюджету, що утворився на 
початок бюджетного періоду); 

10 596,00 грн. - придбання ноутбуку для Добренської ЗОШ; 
9 150,00 грн. - придбання нових меблів (стінка учнівська) для кабінету 

англійської мови для Новоєгорівської ЗОШ (депутатські кошти); 
18 015,00 грн. - придбання кухонного приладдя для Н-Єгорівської ЗОШ ( в т.ч. 

1 159,00 грн. - співфінансування з міського бюджету; 16 856,00 грн. – за рахунок 
субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету на реалізацію мікропроекта 
місцевого розвитку); 

15 337,00 грн. - придбання шафи жарової для Н-Єгорівської ЗОШ ( в т.ч. 
6 822,00 грн. - співфінансування з міського бюджету; 8 515,00 грн. - за рахунок 
субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету на реалізацію мікропроекта 
місцевого розвитку); 

33 133,00 грн. - придбання м’ясорубки електричної та сковороди електричної 
для Н-Єгорівської ЗОШ (за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевому 
бюджету на реалізацію мікропроекта місцевого розвитку); 

10 000,00 грн. - придбання фотоапарату для Новоіванівської філії І-ІІ ст. 
(депутатські кошти); 

8 026,00 грн. - придбання ноутбука для Н-Павлівської ЗОШ (надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами) (за рахунок субвенції з 
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету); 

7 000,00 грн. - придбання принтеру в Новопавлівську філію І-ІІ ст. (депутатські 
кошти); 

18 678,40 грн. - придбання мультимедійного  проектора для Христофорівської 
ЗОШ (депутатські кошти); 

89 180,00 грн. - придбання комп’ютера в зборі для Христофорівської ЗОШ (за 
рахунок субвенція з обласного бюджету міському бюджету на реалізацію 
мікропректу місцевого розвитку в Миколаївській області на 2019 р.); 

186 780,00 грн. - придбання дидактичного матеріалу ( в т.ч. 18 678,00 грн. - 

співфінансування з міського бюджету на закупівлю дидактичних матеріалів, 
сучасних меблів для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН; 

168 102,00 грн. – 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); 

300 000,00 грн. - придбання шкільних меблів (в т.ч. 23 743,00 грн. – 

співфінансування з міського бюджету; 276 257,00 грн. - за рахунок субвенції ї з 
місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету); 

 

 



        КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів » в сумі 912 626,16  грн. а 
саме: 

390 259,00 грн. - виготовлення ПКД та проходження ДП 
"Укрдержбудекспертизи" проекту на об’єкті : "капремонт покрівлі їдальні та 
переходу до навчального корпусу БОЗ ЗСО №1 ( в т.ч. 69 999,00 грн. – місцевий,  
320 260,00 грн. - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, з державного 
бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду); 

402 004,48 грн. - капремонт покрівлі їдальні та переходу до нового корпусу 
БОЗ ЗСО №1 (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, з державного 
бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду); 

59 259,66 грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої 
системи газапосточання для БОЗ ЗСО №1"; 

30 053,02 грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої 
системи газапосточання для БОЗ ЗСО №2"; 

31 050,00 грн. - розроблення проектно-кошторисної  документації по об’єкту 
"Капремонт ганку Плющівської ЗОШ" (депутатські кошти). 

 

По КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 114 892,60 

грн. в тому числі: 
 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» в сумі 27 227,00 грн. а саме: 

27 227,00 грн. - придбання музичних інструментів та аксесуарів. 
 

        КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів » в сумі 87 665,60 грн. а саме: 
615,60 грн. - за авторський нагляд на об’єкт  "Капремонт частини приміщення 

БДЮТ"; 
2 121,00  грн. – за технічний нагляд "Капремонт частини приміщення БДЮТ"; 
84 929,00 грн. - капремонт частини приміщення БДЮТ. 
 

По КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 10 000,00 грн. в тому 
числі: 

 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» в сумі 10 000,00 грн. а саме: 

10 000,00 грн. - придбання комп’ютера в зборі. 
 

 

По КПКВК 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 
культури і спорту» на суму 506 707,37 грн. в тому числі: 

 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 
506 707,37 грн. а саме: 



506 707,37 грн. - нове будівництво спортивного комплексного майданчика зі 
штучним покриттям" ДЮСШ ( в т.ч. 57 006,37 грн. за виготовлення ПКД  та 

449 701,00 грн. за аванс, за рахунок субвенції з обласного бюджету на розвиток 
спортивної інфраструктури). 

 

По КПКВК 0617362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» на суму 

724 060,88 грн. в тому числі: 
 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 
36 999,60 грн. а саме: 

36 999,60 грн. – за виготовлення ПКД проходження ДП 
"Укрдержбудекспертизи" проекту  на об’єкті "Капремонт ЗДО "Пролісок" 
(Плющевка). 

 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 687 061,28 

грн. а саме: 
245 117,28 грн. - за аванс на придбання матеріалів на об’єкт "Реконструкція 

ДНЗ "Сонечко" (Н-Павлівка); 
441 944,00 грн. - Реконструкція ЗДО "Малятко" з впровадженням сонячної 

системи підігріву води (Н-Іванівка). 
 

По КПКВК 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 
на суму 2 270 893,30 грн. в тому числі: 

 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 2 220 893,30 грн. а саме: 
7 900,00 грн. - придбання весла байдарочного карбонове "Юніор-ЕКС" для 

веслувальної бази "Елінг" (ДЮСШ) ( в т.ч. 3 710,00 грн. - співфінансування з 
міського бюджету; 4 190,00 грн. - 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); 

79 199,00 грн. - придбання гімнастичного інвентарю (борцівський килим, 
гімнастичні мати) (за рахунок  коштів субвенції з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій); 

20 801,00 грн. - придбання спортивного інвентаря та обладнання для спортивної 
секції з греко-римської боротьби для ДЮСШ (за рахунок  коштів субвенції з 
державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій); 

9 998,00 грн. – придбання ноутбуку для БДЮТ (за рахунок  коштів субвенції з 
державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій); 

25 600,00 грн. - придбання інтерактивного стрілецького тренажеру "Захисник 
Вітчизни", 2 комплекти  для Гімназії та БОЗ ЗСО №1 ( в т.ч. 7 324,00 грн. - 



співфінансування з міського бюджету; 18 276,00 грн. - 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); 

71 100,00 грн. -  придбання оргтехніки (багатофункціональний струменевий 
пристрій) для  ЗДО: №6 "Ягідка", №2 "Віночок",  №15 "Калинонька (Явкино),№8 
"Дивограй" (Н-Єгорівка), №7 "Лелеченя" (Добре), №12 "Краплинка" (Піски), №14 
"Веселка" (Христофорівка), №9 "Малятко" (Н-Іванівка), №13 "Пролісок" 
(Плющевка) ( в т.ч. 12 600,00 грн. - за рахунок  коштів субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій); 16 200,00 грн. - співфінансування з міського бюджету; 42 300,00 грн. - 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); 

2 006 295,30 грн. – придбання комплектів меблів для всіх ЗДО Баштанської отг 
( в т.ч. 75 295,30 грн. - співфінансування з міського бюджету; 1 931 000,00 грн.  -  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); 
 

        КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів » в сумі 50 000,00 грн. а саме: 
50 000,00 грн. - капремонт частини приміщення БДЮТ (за рахунок  коштів 

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій). 
 

 

 

 

 

 


