
Додаток  6

до рішення міської ради

                                         2019року №

 грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000
Баштанська міська рада

0110000 Баштанська міська рада

Програма соціально-економічного розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади  

на 2017-2019 роки

Рішення міської 

ради від 28.08.2017 

№1

16023451 11181487 4841964 4691964

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

інформування населення про соціально-

економічний розвиток територіальної громади, 

висвітлення діяльності Баштанської міської ради, її 

територіальних органів, виконавчого комітету, 

депутатів міської ради  у засобах масової 

інформації

195000 195000

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

забезпечення проведення заходів з оцінки майна

комунальної власності

13000 13000

реалізація проектних пропозицій переможців

конкурсу громадського бюджету (бюджету участі)

59001 50437 8564 8564

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної 

власності

Будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської 

об"єднаної територіальної громади по 

вул.Баштанської республіки,12 в м.Баштанка 

Миколаївської області

50000 50000 50000

Виготовлення ПКД на будівництво Промислового 

парку

350000 350000 350000

Будівництво ярмарково-фестивальної площі - 

трансформера "Ярмаркова"

635100 635100 635100

0117362 7362 0490 Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури 

об"єднаних територіальних громад

придбання автогрейдера 2555000 2555000 2555000

капітальний ремонт Добренського ФАПу 577800 577800 577800

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд



Продовження додатка 6

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд

0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

покращення матеріально-технічної бази закладів 

первинної медичної допомоги (придбання 

комп"ютерної техніки)

515500 515500 515500

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

консультаційні послуги створення промислово-

інвестиційної інфраструктури 

71500 71500

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів

заходи з озеленення міста, сіл об"єднаної 

територіальної громади

150000 150000

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 10851550 10851550 0 0

в тому числі:

субвенція з міського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету для 

надання  культурно-освітніх послуг 

районною централізованою бібліотечною 

системою, іншими закладами культури

надання  культурно-освітніх послуг районною 

централізованою бібліотечною системою, іншими 

закладами культури

1885800 1885800

субвенція з міського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету для 

надання медичних послуг населенню 

закладами охорони здоров"я

надання медичних послуг населенню закладами 

охорони здоров"я

3217000 3217000

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)

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

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

надання  послуг з збереження архівних фондів 

об’єднаним трудовим архівом міської, сільських 

рад Баштанського району

242000 242000

субвенція з міського бюджету Баштанської 

міської ради районному бюджету 

Баштанського району на придбання 

комп"ютерної техніки Баштанській 

центральній районній лікарні

придбання комп"ютерної техніки для Баштанської 

центральної районної лікарні

94200 94200

Програма реформування та розвитку житлово-

комунального господарства міста Баштанка та

сіл Баштанської міської ради на 2017-2022роки

Рішення міської

ради від 06.04.2017

№1

13949444 13591318 358126 358126



Продовження додатка 6

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 

пунктів

реалізація заходів передбачених програмою

(забезпечення виконання робіт з благоустрою)

13929444 13591318 338126 338126

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної 

власності

експертиза ПКД будівництва водовідведення вул.

Квітнева м.Баштанка

20000 20000 20000

Комплексна програма  профілактики 

злочинності та вдосконалення системи захисту 

конституційних прав і свобод громадян по 

Баштанській міській раді  на 2017-2021роки

рішення міської 

ради від 06.04.2017 

№6

1340400 840400 500000 500000

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та 

безпеки

забезпечення функціонування КО "Правопорядок" 840400 840400

0116082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства

придбання житла для надання в службове

користування працівникам прокуратури

500000 500000

Програма розвитку культури на території 

Баштанської міської ради на 2017-2020 роки

рішення міської 

ради від 06.04.2017 

№5

30000 30000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів 30000 30000

0Комплексна програма соціального захисту

населення "Турбота" на період до 2021 року

рішення міської

ради від 27.02.2017

№2

667600 633514 34086 34086

0113000 Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

593114 583114 10000 10000

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

підтримка функціонування дитячих будинків

сімейного типу та прийомних сімей

10914 914 10000 10000

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

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 (інвалідам І та ІІ групи по

зору)

50000 50000

0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці

195000 195000 0



Продовження додатка 6

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд

надання одноразової матеріальної допомоги

учасникам антитерористичної операції,

військовослужбовцям, які отримали поранення,

контузію, захворювання внаслідок виконання

службових обов"язків на тимчасово окупованій

території АРК, м.Севастополя та під час участі в

антитерористичній операції 

10000 10000

надання матеріальної допомоги

військовослужбовцям, які приймали участь в

антитерористичній операції, операції об"єднаних

сил (ООС) на сході України

127000 127000

виплата допомоги на компенсацію за комунальні

послуги учасникам антитерористичної операції та

членам їх родин, від сплати за комунальні послуги

на період участі в антитерористичній операції

10000 10000

надання одноразової матеріальної допомоги

учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної

війни та у роки війни з Японією до річниць

Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниць

визволення України від фашистських загарбників

13000 13000

надання одноразової матеріальної допомоги

сім"ям загиблих та померлих учасників бойових

дій в Афганістані,учасникам війни в Афганістані

та учасникам бойових дій на території інших країн

35000 35000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

надання одноразової матеріальної допомоги

громадянам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи І категорії та дітям -

інвалідам, які постраждали від Чорнобильської

катастрофи

6400 6400

надання адресної допомоги особам, які

перебувають у складних життєвих обставинах

65000 65000

надання матеріальної допомоги на поховання

безробітним, незастрахованим особам, придбання

вінків, квітів

83000 83000

придбання продовольчих пайків

малозабезпеченим верствам населення та особам

пільгової категорії населення

50000 50000

придбання вітальних листівок, подарунків, квітів,

тощо до ювілейних дат, Дня Перемоги, Дня

інвалідів, Дня людей похилого віку,ін.

25000 25000



Продовження додатка 6

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд

надання адресної допомоги інвалідам, людям

похилого віку (продовольчі пайки, подарунки,

допомога на лікування, ін.)

73000 73000

передплата періодичного друкованого видання

окремим категоріям громадян

10000 10000

придбання пам "ятних подарунків особам, яким

виповнилося 90, 100 і більше років

5000 5000

компенсація проїзду інвалідам, які потребують

процедури гемодеалізу

19800 19800

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів 

комунальної власності

реконструкція системи газопостачання у дитячому

будинку сімейного типу родини Плотнік по

вул.Європейська,10 м.Баштанка

24086 24086 24086

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 50400 50400

в тому числі:

субвенція з мііського бюджету 

Баштанської міської ради районному 

бюджету для надання матеріальної 

допомоги дитячому будинку сімейного 

типу сім"ї Єрмолових  на поліпшення 

житлових умов 

надання матеріальної допомоги дитячому будинку

сімейного типу сім"ї Єрмолових на поліпшення

житлових умов 

50400 50400

Програма розвитку фізичної культури і спорту

Баштанської міської ради на 2017-2021 роки

рішення міської 

ради від 25.05.2017 

№2

44044590,49 0 44044590,49 44044590,49

0117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

Нове будівництво басейну для плавання збірного

типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а,

м.Баштанка Баштанського району Миколаївської

області

30000000 30000000,00 30000000,00

0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Нове будівництво басейну для плавання збірного

типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а,

м.Баштанка Баштанського району Миколаївської

області

12144590,49 12144590,49 12144590,49

0117361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, 

що реалізуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку

Нове будівництво басейну для плавання збірного

типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а,

м.Баштанка Баштанського району Миколаївської

області

1900000 1900000,00 1900000,00

Програма фінансової підтримки КП

«Міськводоканал» та здійснення внесків до

статутного капіталу на  2018-2020 роки  

рішення міської

ради від 12.09.2018

№1

137500,00 137500,00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

фінансова підтримка КП "Міськводоканал" 

(поточні трансферти для забезпечення  

водопостачання с.Христофорівка-47,5 тис.грн, 

с.Новосергіївка - 30,0 тис.грн)

137500,00 137500



Продовження додатка 6

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд

Програма забезпечення населення Баштанської 

міської ради якісною питною водою на 2017-

2022 роки

рішення міської

ради від 06.04.2017

№2

700000,00 412800,00 287200,00 287200,00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

реалізація проекту "Заміна насосного обладнання 

на свердловинах та запірної арматури в 

м.Баштанка та селах ОТГ"

700000,00 412800 287200 287200

Програма розвитку земельних відносин 

Баштанської об"єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки 

рішення міської

ради від 12.07.2018

№2

209000,00 209000 0 0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою виготовлення документації з встановлення меж 

населеного пункту м.Баштанка

149000,00 149000

розробка проектів землеустрою 60000,00 60000

Програма розроблення (оновлення) 

містобудівної документації на території 

Баштанської міської ради на 2017-2020 роки

рішення міської

ради від 25.05.2017

№3

49900,00 49900

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

виготовлення детального плана території 

ярмарково - фестивальної площі м.Баштанка

49900,00 49900

Програма розвитку освіти Баштанської міської 

ради на 2017 - 2021 роки

рішення міської 

ради від 25.05.2017 

№1

2025257,00 2025257

0119320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду 

субвенція з міського бюджету обласному бюджету 

для співфінансування видатків для придбання 

шкільного автобусу  

2000000,00 2000000

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 25257,00 25257

в тому числі:

субвенція з міського бюджету обласному 

бюджету на співфінансування закупівлі 

музичних інструментів, комп"ютерного 

обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту

співфінансування закупівлі музичних інструментів, 

комп"ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту

25257,00 25257

Програма підтримки та розвитку первинної 

медичної допомоги на період 2019-2021 років на 

території Баштанської об"єднаної 

територіальної громади

рішення міської 

ради від 26.04.2019 

№9

227243,00 211760 15483 15483



Продовження додатка 6

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 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"

210000,00 210000

0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню , 

що надається амбулаторно- 

поліклінічними закладами в(ідділеннями)

придбання модемів та газових лічильників 1760,00 1760

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів Реконструкція існуючої системи газопостачання

Новопавлівського ФАПу

15483,00 0 15483 15483

Програма підтримки та розвитку вторинної

(стаціонарної) медичної допомоги на території

Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років

рішення міської 

ради від 25.06.2019 

№

386500,00 386500

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету субвенція з міського бюджету Баштанської міської

ради районному бюджету для надання медичних

послуг населенню закладами охорони здоров"я

386500,00 386500

Усього 79790885 29709436 50081449 49931449

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської 

міської ради

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Баштанської 

міської ради

Програма розвитку освіти Баштанської міської 

ради на 2017 - 2021 роки

рішення міської 

ради від 25.05.2017 

№1

7836050 4873150 2962900 2962900

0611000 Освіта 5055150 4873150 182000 182000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти виготовлення проектно-кошторисної документації 

на капітальний ремонт ЗДО "Ягідка" м.Баштанка

100000 100000 100000

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами 

( в т.ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

оздоровлення учнів у пришкільних таборах 70000 70000



Продовження додатка 6

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд

виготовлення проектно-кошторисної документації 

на капітальний ремонт покрівлі їдальні та 

переходу до навчального корпусу Баштанського 

опорного закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ст. №1  

70000 70000 70000

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності

навчальних закладів 

методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів 

621900 621900

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у

сфері освіти

забезпечення ведення бухгалтерсьгого обліку, 

господарського обслуговування закладів, установ 

освіти

2819500 2807500 12000 12000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти організація підвозу дітей до закладів освіти 1373750 1373750

0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

придбання комплектів меблів, оргтехніки для

закладів дошкільної освіти громади; придбання

інтерактивного стрілецького тренажеру «Захисник

Вітчизни» (2 комплекти);придбання інвентарного

обладнання для веслувальної бази "Елінг",

капітальний ремонт покрівлі їдальні та переходу

до навчального корпусу Баштанського ОЗЗСО №1,

покращення матеріально-технічної бази

БДЮТ,ДЮСШ 

2780900 2780900 2780900

Програма розвитку фізичної культури і спорту 

Баштанської міської ради на 2017-2021 роки

рішення міської 

ради від 25.05.2017 

№2

1805000 205000 1600000 1600000

0615061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів 

фізичного здоров"я населення "Спорт для 

всіх" та проведення фізкультурно-масових 

заходів серед населення регіону

 проведення заходів із нетрадиційних видів спорту 

і масових заходів із фізичної культури

205000 205000

0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 

фізичної культури і спорту

Нове будівництво комплексного майданчика зі 

штучним (наливним) покриттям по вул.Героїв 

Небесної Сотні (Баштанської республіки), 29 

м.Баштанка Баштанського району Миколаївської 

області

1600000 1600000 1600000

Програма соціально-економічного розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади  

на 2017-2019 роки

Рішення міської 

ради від 28.08.2017 

№1

1628704 0 1628704 1628704



Продовження додатка 6

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Спеціальний фонд
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування  бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд

0617362 7362 0490 Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури 

об"єднаних територіальних громад

Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 

"Малятко" з впровадження сонячної системи 

підігріву води по вул.Шевченка,4 в с.Новоіванівка 

Баштанського району Миколаївської області

478915 478915 478915

Реконструкція дошкільного навчального закладу 

№10 "Сонечко" по вул.Молодіжній,25 в 

с.Новопавлівка Баштанського району 

Миколаївської області

482689 482689 482689

Капітальний ремонт Плющівського закладу 

дошкільної освіти №13 "Пролісок" по 

вул.Садова,58 с.Плющівка

299100 299100 299100

Капітальний ремонт приміщення інклюзивно-

ресурсного центру 

368000 368000 368000

Усього 9641050 5078150 6191604 6191604

1000000 Відділ розвитку культури і туризму 

виконавчого комітету Баштанської 

міської ради

1010000 Відділ розвитку культури і туризму 

виконавчого комітету Баштанської 

міської ради

Програма розвитку культури на території 

Баштанської міської ради на 2017-2020 роки

рішення міської 

ради від 06.04.2017 

№5

351700 351700 0 0

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів 351700 351700

Програма соціально-економічного розвитку 

Баштанської об’єднаної територіальної громади  

на 2017-2019 роки

Рішення міської 

ради від 28.08.2017 

№1

1919496 1919496 1919496

1017362 7362 0490 Виконання інвестиційних проектів в 

рамках формування інфраструктури 

об"єднаних територіальних громад

Реконструкція сільського будинку культури по 

вул.Приінгульська,114 в с.Христофорівка 

Баштанського району Миколаївської області

589796 589796 589796

капітальний ремонт приміщення центру дозвілля 

с.Явкине

620700 620700 620700

Капітальний ремонт Пісківського сільського 

будинку культури по вул.Центральна,46 с.Піски

709000 709000 709000

Усього 2271196 351700 1919496 1919496

Разом місцеві (регіональні) програми 93331835,49 35139286,00 58192549,49 58042549,49

Світлана ЄВДОЩЕНКОЗаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради


