
Додаток  6
до рішення міської ради
        травня   2020 року №

 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 2020-2022 роки

Рішення міської ради 
від 23.12.2019 №

18059240 8941659 9117581 9117581

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

200000 200000

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

10000 10000

0117693 7693 0490 Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю 700000 700000

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної 
власності

844767 844767 844767

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 8031659 8031659

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

1857251 1857251

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
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 
місцевого бюджету

Найменування міської/регіональної програми Загальний фонд

УТОЧНЕНИЙ  РОЗПОДІЛ
витрат міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм у 2020 році

14502000000

(код бюджету)

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 



Продовження додатка 6

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
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 
місцевого бюджету

Найменування міської/регіональної програми Загальний фонд

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 

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



Продовження додатка 6

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
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 
місцевого бюджету

Найменування міської/регіональної програми Загальний фонд

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 

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

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

933286 933286 933286

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

7339528,08 7339528,08 7339528,08

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

Програма охорони навколишнього природного 
середовища Баштанської об’єднаної 
територіальної громади на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради 
від 12.07.2018 №3

155000 155000

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

10603668 10093668 510000 510000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 10453668 10093668 360000 360000

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Подробиці: 

150000 150000 150000

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

920829 920829 0 0

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 880829 880829



Продовження додатка 6

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
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 
місцевого бюджету

Найменування міської/регіональної програми Загальний фонд

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 

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

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури на території 
Баштанської міської ради на 2017-2020 роки

рішення міської ради від 
06.04.2017 №5

30000 30000

0Комплексна програма соціального захисту
населення "Турбота" на період до 2021 року

рішення міської ради від
27.02.2017 №2

605937 586000 19937 19937

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

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

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

226000 226000

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

315000 315000

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної 
власності

9937 9937 9937

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Програма фінансової підтримки КП
«Міськводоканал» та здійснення внесків до
статутного капіталу на  2018-2020 роки  

рішення міської ради від
12.09.2018 №1

1808700,00 1808700,00

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

966864,00 966864

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 954864,00 954864

в тому числі:



Продовження додатка 6

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
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 
місцевого бюджету

Найменування міської/регіональної програми Загальний фонд

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я 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"

954864,00 954864

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

12000,00 12000

Програма підтримки та розвитку вторинної
(стаціонарної) медичної допомоги на території
Баштанської ОТГ на період 2019-2021 років

рішення міської ради від 
25.06.2019 №

4734500,00 4734500

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

в тому числі:

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"

4734500,00 4734500

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма розвитку земельних відносин
Баштанської об"єднаної територіальної громади
на 2018-2020 роки 

рішення міської ради від 
12.07.2018 №2

149000,00 149000

Усього 38033738 28231220 9802518 9647518

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

5599768 5548768 51000 51000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 25000 25000 25000



Продовження додатка 6

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
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 
місцевого бюджету

Найменування міської/регіональної програми Загальний фонд

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів
освіти 

790000 790000

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

3191508 3165508 26000 26000

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

Програма розвитку фізичної культури і спорту 
Баштанської міської ради на 2017-2021 роки

рішення міської ради від 
25.05.2017 №2

250000 250000 0 0

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

250000 250000

Програма соціально-економічного розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади  
на 2020-2022 роки

Рішення міської ради 
від 23.12.2019 №

70000 70000 70000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 70000 70000 70000

Усього 5849768 5798768 121000 121000

1000000 Відділ розвитку культури і туризму 
виконавчого комітету Баштанської міської 
ради

1010000 Відділ розвитку культури і туризму 
виконавчого комітету Баштанської міської 
ради

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури на території 
Баштанської міської ради на 2017-2020 роки

рішення міської ради від 
06.04.2017 №5

450000 450000

1017324 7324 0443 Будівництво установ за закладів культури Програма соціально-економічного розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади  
на 2020-2022 роки

Рішення міської ради 
від 23.12.2019 №

27400 27400 27400

Усього 477400 450000 27400 27400

Разом міські (регіональні) програми 44430906,08 34479988,00 9950918,08 9795918,08

Перший заступник міського голови Володимир  ДРАГУНОВСЬКИЙ


