
                                                    Додаток 3
 до рішення міської ради
                                       _____________ №___

         (тис.грн.)

1 3

0150 23931,088

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних 
громадах

2383,732

0191 Проведення місцевих виборів 905,205

1000 100846,157

2000 Охорона здоров"я 5,100

3000 428,745

4000 6600,297

5000 2699,281

6000 11274,773

7000 Економічна діяльность 156,200

8000 Інша діяльність 865,270

900201 150095,848

9410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів 
медичної субвенції

3998,910

9420 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів медичної субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду

304,173

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 14347,026

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів (виконавець програми: Баштанський ВП ГУ НП у 
Миколаївській області)

40,000

Разом трансфертів 18690,109

900203 168785,957

0150 74,362

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних 
громадах

7,000

0180 Інша діяльність у сфері державного управління 267,902

Житлово-комунальне господарство

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

Фізична культура і спорт

Разом видатків ( без урахування трансфертів)

Освіта

Всього видатків по загальному фонду
Видатки спеціального фонду: 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Код 
ТПКВК

Культура i мистецтво

Виконання видаткової частини міського

В И Д А Т К И

2

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

Виконано 

бюджету Баштанської міської ради  за січень -грудень  2020 року

Видатки загального фонду:



Продовження  додатка   3
до рішення міської ради

1 3

Код 
ТПКВК В И Д А Т К И

2

Виконано 

Видатки загального фонду:1000 4131,526

2000 Охорона здоров"я
3000 558,241

4000 165,327

5000 26,792

6000 3620,548

7000 Економічна діяльність 5005,052

8000 Інша діяльність 135,090

13991,840

900203 182777,797

Культура i мистецтво

Всього видатків загального та спеціального фонду

Разом видатків спеціального фонду 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Житлово-комунальне господарство

Освіта

Фізична культура і спорт

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради      Світлана ЄВДОЩЕНКО


