
Додаток 5

до рішення міської ради

від         вересня 2019 № 

реалізацію заходів, 

спрямованих на 

підвищення якості 

освіти за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14100000000 Обласний бюджет 

Миколаївської області

8045500,0 1040758,0 22673,0 469195,0 1440000,0 1264324,0 686703,0

14302200000 Районний бюджет 

Баштанського району

25000,0

УСЬОГО 8045500,0 1040758,0 22673,0 469195,0 1440000,0 1264324,0 25000,0 0,0 686703,0

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради С.ЄВДОЩЕНКО

Трансферти з інших місцевих бюджетів

найменування трансферту

розвиток спортивної 

інфраструктури на 

2019 рік

 фінансове 

забезпечення 

будівництва, 

реконструкції, 

ремонту і утримання 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

місцевого значення, 

вулиць і доріг 

комунальної власності 

у населених пунктах 

за рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету

Код Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоровя за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету 

 здійснення переданих 

видатків у сфері 

освіти за рахунок 

коштів освітньої 

субвенції

надання державної 

підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету

дотація на: субвенції

                                                                                                                      Уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів  на 2019 рік

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої 

освіти "Нова 

українська школа" за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету

виконання заходів 

Програми розвитку 

освіти Баштанського 

району на 2017-2021 

роки (підвіз дітей та 

харчування дітей у 

Плющівському ДНЗ 

та ЗОШ)

реалізацію 

мікропроектів 

місцевого розвитку на 

2019 рік 

загального фонду на:



1 2

14100000000 Обласний бюджет 

Миколаївської області

14302200000 Районний бюджет 

Баштанського району

УСЬОГО

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

Код Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

                                                                                                                      Уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів  на 2019 рік

Продовження додатка  5

до рішення міської ради

від                                        № 

грн.

спеціального фонду на:

найменування трансферту

територіальний 

центр соціального 

обслуговування

районний центр 

соціальних служб 

сім"ї, дітей та 

молоді

12 13 14 15 16 17 18 19 20

12969153,0 2196000,0 2196000,0 15165153,0

97760,0 122760,0 122760,0 14869800,0 5412550,0 4626530,0 181020,0

97760,0 13091913,0 2196000,0 2196000,0 15287913,0 14869800,0 5412550,0 4626530,0 181020,0

Трансферти з інших місцевих бюджетів

найменування трансферту

Трансферти  іншим бюджетам

 фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого 

значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 

населених пунктах за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету

Разом по загальному 

фонду

Разом по спеціальному 

фонду в тому числі на:

 утримання 

Баштанського міського 

інклюзивно-ресурсного 

центру

субвенції

усього по 

загальному та 

спеціальному 

фондах

найменування трансферту

                                                                                                                      Уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів  на 2019 рік

загального фонду на: загального фонду на:

субвенції

 здійснення переданих 

видатків у сфері 

охорони здоров"я за 

рахунок коштів 

медичної субвенції

Всього

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)



1 2

14100000000 Обласний бюджет 

Миколаївської області

14302200000 Районний бюджет 

Баштанського району

УСЬОГО

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

Код Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

                                                                                                                      Уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів  на 2019 рік

Продовження додатка  5

до рішення міської ради

від                                        № 

компенсацію 

фізичним особам, 

які надають 

соціальні послуги 

відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 29.04.2004 №558

надання пільг по 

послугах зв"язку 

пільговій 

категорії 

населення

безоплатний 

проїзд 

автомобільним 

транспортом 

пільгової категорії 

населення

безоплатний 

проїзд 

залізничним 

транспортом 

пільгової 

категорії 

населення

районну 

централізовану 

бібліотечну 

систему

 інші заклади 

культури 

(централізовану 

бухгалтерію)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2000000 25257

396000,0 104000,0 20000,0 85000,0 242000,0 1885800,0 1709000,0 176800,0 400622,0 94200,0

396000,0 104000,0 20000,0 85000,0 242000,0 1885800,0 1709000,0 176800,0 400622,0 94200,0 2000000,0 25257,0

надання  послуг 

з збереження 

архівних фондів 

об’єднаним 

трудовим 

архівом міської, 

сільських рад 

Баштанського 

району

Трансферти  іншим бюджетам

в тому числі на:

 

співфінансуванн

я закупівлі 

музичних 

інструментів, 

комп"ютерного 

обладнання, 

відповідного 

мультимедійного 

контенту

в тому числі на:

надання  культурно-освітніх послуг районною 

централізованою бібліотечною системою, іншими 

закладами культури

співфінансуванн

я видатків для 

придбання 

шкільного 

автобусу (за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду)

найменування трансферту

загального фонду на:

Всього

субвенції

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)

придбання 

комп"ютерної 

техніки 

Баштанській 

центральній 

районній лікарні

надання 

медичних послуг 

населенню 

закладами 

охорони 

здоров"я за 

рахунок залишку 

коштів медичної 

субвенції, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду



1 2

14100000000 Обласний бюджет 

Миколаївської області

14302200000 Районний бюджет 

Баштанського району

УСЬОГО

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

Код Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

                                                                                                                      Уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів  на 2019 рік

Продовження додатка  5

до рішення міської ради

від                                 № 

грн.

33 34 35 36

2025257,0

210000,0 50400,0 3603500,0 26768872,0

210000,0 50400,0 3603500,0 28794129,0

надання 

матеріальної 

допомоги 

дитячому 

будинку 

сімейного типу 

сім"ї Єрмолових  

на поліпшення 

житлових умов 

(видатки, 

пов"язані з 

утепленням 

будинку 

сімейного типу), 

за адресою: 

м.Баштанка, 

вул.Ярослава 

Мудрого,62А 

Трансферти  іншим бюджетам

найменування трансферту

надання 

медичних послуг 

населенню 

об"єднаної 

територіальної 

громади 

комунальним 

некомерційним 

підприємтсвом 

"Центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги 

Баштанського 

району"

загального фонду на:

надання 

медичних 

послуг 

населенню 

закладами 

охорони 

здоров"я

усьогосубвенції


