
отг м. Баштанка Додаток №2

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

-6520 -6520 0 0 0 0 -6520

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

914 914 914

0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів 

війни та праці

-18000 -18000 -18000,00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

18000 18000 18000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 17818 17818 0 -14298 -14298,000 -14298 3520

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

3000 3000 0 3000

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної 

власності

-914 -914 -914 -914

 Разом 15212 15212 0 0 0 -15212,00 -15212 0 0 0 -15212 0,00

Зміни до розподілу

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

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

  

Загальний фонд

усього усього



Продовження додатка 3

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

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

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

  

Загальний фонд

усього усього

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської міської 

ради

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської міської 

ради

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -18000 -18000 -18000 0 -18000

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в

т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при

школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

0,00 0,00 0,00

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними

закладами освіти, заходи із позашкільної

роботи з дітьми

19980,00 19980,00 -1980,00 -1980,00 -1980,00 18000,00

Разом 1980,00 1980,00 0,00 -18000,00 0,00 -1980 -1980,00 0,00 0,00 0,00 -1980,00 0,0

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

0,00 0,00 0,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 0,00 0,00 0,00

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

0,00 0,00 0,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 0,00 0,00

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами 

естетичного виховання (музичними, 

художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) 

0,00 0,00

Разом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всього 17192,00 17192,00 0,00 -18000,00 0,00 -17192,00 -17192,00 0,00 0,00 0,00 -17192,00 0,00

у тому числі видатки за рахунок цільових 

субвенцій з державного бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з них: ,

за рахунок залишку коштів, що утворився 

на початок бюджетного періоду (залишок 

коштів міського бюджету станом на 

01.01.2019)

0 0,00 0,00

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради Світлана ЄВДОЩЕНКО


