
отг м. Баштанка Додаток 3
до рішення  міської  ради
                 травня  2020 року №

(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

24717246 24717246 18317059 612600 0 52039 47000 5039 0 0 47000 24769285

0112112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що 
надається фельдшерськими, фельдшерсько-
акушерськими пунктами

12000 12000 12000

0113000 Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

586000 586000 0 0 0 10000 10000 0 0 0 10000 596000

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

10000 10000 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

45000 45000 45000

0113191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці

226000 226000 226000

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

315000 315000 0 0 0 0 0 0 0 0 315000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 30000 30000 30000

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

1808700 1808700 0 1808700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 10093668 10093668 208000 1209908 0 360000 360000 360000 10453668

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства

10000 10000 0 10000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 149000 149000 149000

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

150000 150000 150000 150000

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної 
власності

854704 854704 854704 854704

0117361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, 
що реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

933286 933286 933286 933286

Уточнений розподіл
видатків  міського бюджету  на 2020 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

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

14502000000

(код бюджету)

видатки 
споживання

з нихНайменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

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 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

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 нихНайменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

усього усього

0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

7339528,08 7339528,08 7339528,08 7339528,08

в тому числі:
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 01.01.2020)

7339528,08 7339528,08 7339528,08 7339528,08

0117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною 
діяльністю

700000 700000 700000

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 880829 880829 645100 880829

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів

155000 155000 155000

0118700 8700 0133 Резервний фонд 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000

0119410 9410 0180 Субввенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров"я за рахунок коштів 
медичної субвенції

4001200 4001200 4001200

0119420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів медичної субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

304182,48 304182,48 304182,48

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 13721023 9989023 0 0 3732000 13721023

в тому числі:

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)

5902608 5902608 5902608

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

271800 271800 271800

субвенція з міського бюджету Баштанської 
міської ради районному бюджету для 
надання  культурно-освітніх послуг 
районною централізованою бібліотечною 
системою, іншими закладами культури

1857251 1857251 1857251



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 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

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 нихНайменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

усього усього

субвенція з міського бюджету Баштанської 
міської ради районному бюджету для 
надання медичних послуг населенню 
об"єднаної територіальної громади 
комунальним некомерційним підприємтсвом 
"Багатопрофільна лікарня Баштанського 
району"

4734500 1002500 3732000 4734500

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"

954864 954864 954864

0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (виконавець 
програми: Баштанський ВП ГУ НП у 
Миколаївській області)

40000 40000,0 40000

 Разом 57098848,48 53281848,48 19170159 1822508 3772000 9854557,08 9694518,08 160039,00 0,00 0,00 9694518,08 66953405,56

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Баштанської міської ради

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Баштанської міської ради

0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних 
територіальних громадах

969478 969478 779592 0 0 969478

0611000 Освіта 107029647 107029647 74923928 7735813 0 3868710 1065936 2802774 0 0 1065936 110898357

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 22617341 22617341 15023210 1965947 1320000 20000 1300000 20000 23937341

в тому числі:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

44339 44339 17940 44339

0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти ( у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами))

73583246,00 73583246,00 53044805 5325230 2522710 1019936 1502774 1019936 76105956

в тому числі:
за рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету

50622500 50622500 41479000 50622500

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

64654 64654 34500 64654

за рахунок додаткової дотації з державного
бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоровя 

4119800 4119800 3371400 4119800



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 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

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 нихНайменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

усього усього

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,
що утворився на початок бюджетного періоду

775449 775449 180000



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 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

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 нихНайменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

усього усього

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

607737 607737 735936 735936 735936 1343673

0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

3615628 3615628 2561400 257928 0 3615628

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів
освіти 

790000 790000 674900 790000

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

3165508 3165508 2476200 64108 26000 26000 26000 3191508

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1593260 1593260 1593260

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів

1664664 1664664 1143413 122600 1664664

в тому числі:

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої субвенції

1236371 1236371 1013420 1236371

0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2668975 2668975 1962300 170775 2826 2826 2671801

0615061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров"я населення "Спорт для всіх" 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

250000 250000 0 250000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 95000 95000 95000 95000

0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту

0 0

Разом 110918100 110918100 77665820 7906588 0 3966536 1160936 2805600 0 0 1160936 114884636

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

1328823 1328823 1032900 29023 7000 7000 7000 1335823

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 726243 726243 501538 72515 12000 12000 12000 738243

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

5638315 5638315 3883500 443901 56300 50000 6300 50000 5694615



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 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

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 нихНайменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

усього усього

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 450000 450000 450000

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами

2151892 2151892 1697300 44286 144700 144700 113350 2296592

1017324 7324 0443 Будівництво установ за закладів культури 27400 27400 27400 27400

Разом 10295273 10295273 7115238 589725 0 247400 96400 151000 113350 0 96400 10542673

Всього 178312221,48 174495221,48 103951217,00 10318821,00 3772000,00 14068493,08 10951854,08 3116639,00 113350,00 0,00 10951854,08 192380714,56

у тому числі видатки за рахунок цільових 
субвенцій з державного бюджету

57656432,48 57656432,48 42724860,00 0,00 0,00 8075464,08 8075464,08 0,00 0,00 0,00 8075464,08 65731896,56

з них:
за рахунок залишку коштів, що утворився 
на початок бюджетного періоду (залишок 
коштів міського бюджету станом на 
01.01.2020)

1079631,48 1079631,48 180000,00 7339528,08 7339528,08 7339528,08 8419159,56

Перший заступник міського голови Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ
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