
Додаток  7
до рішення виконавчого комітету 
міської ради
 29.06. 2022 № 72

 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 №2

304220,00 284600,00 19620,00 19620,00

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

195000,00 195000,00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

69600,00 69600,00

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

20000,00 20000,00

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

19620,00 19620,00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма збереження архівних фондів та розвитку
архівної справи на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від
04.02.2021 №23

347021,00 347021,00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

Програма охорони навколишнього природного 
середовища Баштанської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 - 2023 роки

Рішення міської ради від 
23.12.2020 №6

105000,00 105000,00

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

13585112,00 13415264,00 169848,00 169848,00

0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують 
та/або надають житлово-комунальні послуги

75000,00 75000,00

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 бюджету Баштанської міської територіальної громади на реалізацію міських/регіональних програм у 2022 році

14502000000

(код бюджету)

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 



Продовження додатка 7

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 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 13461112,00 13291264,00 169848,00 169848,00

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-
економічного розвитку територій

49000,00 49000,00

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Комплексна програма  профілактики злочинності 
та вдосконалення системи захисту конституційних 
прав і свобод громадян по Баштанській міській 
раді  на 2022-2026роки

рішення міської ради від 
23.12.2021 №2

1345526,00 1345526,00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури на території 
Баштанської міської ради на 2021-2023 роки

рішення міської ради від 
23.12.2020 №3

30000,00 30000,00

0,00Комплексна програма соціального захисту
населення "Турбота" на період до 2025 року

рішення міської ради від
07.10.2021 №3

767692,00 749148,00 18544,00 18544,00

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

8498,00 8498,00

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

35000,00 35000,00

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

165650,00 165650,00

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

370000,00 370000,00

0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв"язку

30000,00 30000,00

0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

10000,00 10000,00

0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

30000,00 30000,00



Продовження додатка 7

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 

0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

100000,00 100000,00

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної власності 18544,00 18544,00 18544,00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

Програма фінансової підтримки КП
«Міськводоканал» та здійснення внесків до
статутного капіталу на  2021-2025 роки  

рішення міської ради від
23.11.2020 №10

812100,00 812100,00

0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що 
центрами первинної медичної (медико-санітарної 
допомоги)

Програма розвитку та фінансової підтримки 
комунального некомерційного підпиємства 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги" 
Баштанської міської ради Миколаївської обласіт 
на 2021 - 2023 роки

рішення міської ради від 
02.12.2021 №2

1630796,00 1630796,00

01102010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

Програма підтримки та розвитку вторинної
(стаціонарної) медичної допомоги на території
Баштанської  ТГ на період 2021-2023 років

рішення міської ради від 
29.04.2021 №1

3976321,00 3976321,00

0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

Комплексна програма захисту прав дітей
Баштанської міської ради "Дитинство" на 2022-

2023 роки

рішення міської ради від 
02.12.2021 №6

35385,00 35385,00

0116082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Про затвердження Комплексної соціально-
економічної програми забезпечення громадян
житлом у Баштанській міській раді на 2018 -2022

роки

рішення міської ради від 
04.05.2018 №1  

177000,00 177000,00 177000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма розвитку земельних відносин
Баштанської об"єднаної територіальної громади
на 2021-2023 роки 

рішення міської ради від 
23.12.2020 №7

60000,00 60000,00

Цільова програма захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки

рішення міської ради від 
02.12.2021 №1

977550,00 977550,00

0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

977550,00 977550,00

Цільова програма територіальної оборони у
Баштанській територіальній громаді на 2022-2026

роки

рішення від 15.02.2022 
№1

25000,00 25000,00



Продовження додатка 7

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 

0118775 8775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду 
місцевого бюджету

25000,00 25000,00

Усього 24178723,00 23688711,00 490012,00 385012,00

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 2022 - 2025 роки

рішення міської ради від 
02.12.2021 №8

5949576,00 5906026,00 43550,00 43550,00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

4393026,00 4393026,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1513000,00 1513000,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 35200,00 35200,00 35200,00

0617363 7363 0490 Виконання інвестиційних проєктівв рамках 
здійснення заходів щодо соціально- економічного 
розвитку окремих територій

8350,00 8350,00

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

Програма розвитку фізичної культури і спорту 
Баштанської міської ради на 2020-2023 роки

рішення міської ради від 
23.06.2020 №4

100000,00 100000,00

0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Програма розвитку молодіжної політики на
території Баштанської ОТГ на 2020-2023 роки

рішення міської ради від  
23.06.2020 №  3

5000,00 5000,00

0617361 7361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

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

Рішення міської ради від 
23.12.2019 №2

2102200,00 2102200,00

Усього 8156776,00 6011026,00 2145750,00 2145750,00

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 2021-2023 роки

рішення міської ради від 
23.12.2020 №3

219050,00 219050,00



Продовження додатка 7

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 

Усього 219050,00 219050,00 0,00 0,00

Разом міські (регіональні) програми 32554549,00 29918787,00 2635762,00 2530762,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлана ЄВДОЩЕНКО


