
Додаток  4

до рішення  міської   ради 

від                           2019 № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100000
Баштанська міська рада

196737918 45140173,49 -914,00 45115173,49

0110000 Баштанська міська рада 196737918,00 45140173,49 -914,00 45115173,49

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

Новопавлівського ФАПу

2019р. 15483,00 15483,00 15483,00 100,000

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 

2017-2019рр 63909889 30000000,00 30000000 100,000

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

2019-2020рр 3987668 50000 50000 65,0

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво Промислового парку

2019 рік 350000 350000 350000 100,0

Проведення експертизи проектно-кошторисної документації 

будівництва водовідведення вул. Квітнева м.Баштанка

2019 рік 20000 20000 20000 100,0

Будівництво ярмарково-фестивальної площі - трансформера 

"Ярмаркова"

2019 рік 635100 635100 635100 100,0

Реконструкція системи газопостачання у дитячому будинку 

сімейного типу родини Плотнік по вул.Європейська,10 

м.Баштанка

2019 рік 24086 25000 -914 24086 100,0

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

2017-2019рр 63909889 1900000 1900000 100,0

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

2017-2019рр 63909889 12144590,49 12144590,49 100,0

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради

4506535 2561604 0 2561604

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради

4506535 2561604 0 2561604

0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи

0

Нове будівництво комплексного майданчика зі штучним 

(наливним) покриттям по вул.Героїв Небесної Сотні (Баштанської 

республіки), 29 м.Баштанка Баштанського району Миколаївської 

області

2019 рік 1600000 1600000 1600000 100,0

Обсяг видатків 

бюджету розвитку на 

2019 рік з змінами, 

гривень

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Рівень будівельної 

готовності об'єкта на 

кінець бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку на 

2019 рік, гривень

Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку за об"єктами у 2019 році  

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Зміни +,-



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

2018-2020р.р. 1426571 478915 478915 79,1

Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" 

по вул.Молодіжній,25 в с.Новопавлівка Баштанського району 

Миколаївської області

2017-2019рр 1479964 482689 482689 100,0

0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Реконструкція покрівлі їдальні та переходу до навчального 

корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Баштанської міської ради  

2019 рік 0

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого 

комітету Баштанської міської ради

1687992 589796 0 589796

1000000 Відділ розвитку культури і туризму виконавчого 

комітету Баштанської міської ради

1687992 589796 0 589796

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

2017-2019рр 1687992 589796 589796 100,0

Всього 201244453 48291573,49 -914,00 48290659,49

                        Заступник міського голови з питань діяльності Світлана ЄВДОЩЕНКО  

виконавчих органів ради


