
отг м. Баштанка Додаток 3
до рішення  виконавчого комітету

(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

-50250,00 -50250,000 0,00 -50250,00

0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

0,00 -2000000,00 -2000000,00 -2000000,00 -2000000,00

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

524200,00 524200,00 524200,00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

183000,00 183000,00 0,00 183000,00

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

75000,00 75000,00 75000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -237500,00 -237500,00 -162500,00 0,00 0,00 -237500,00

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

977550,00 977550,00 977550,00

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

25000,00 25000,00 25000,00

Зміни до розподілу
видатків бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 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

                             2022 р. №

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

 Разом 1497000,00 1497000,00 0,00 -162500,00 0,00 -2000000,00 -2000000,00 0,00 0,00 0,00 -2000000,00 -503000,00

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

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

0611000 Освіта -6813700,00 -6813700,00 -5585000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6813700,00

0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок
освітньої субвенції

-6813700,00 -6813700,00 -5585000,00 0,00 0,00 0,00 -6813700,00

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти 

-6813700,00 -6813700,00 -5585000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6813700,00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти 

0,00 0,00 0,00

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок 
залишку коштів за освітньою субвенцією (крім 
залишку коштів, що мають цільове 
призначення, виділених відповідно до рішень 
Кабінету Міністрів України у попередньому 
бюджетному періоді, а також коштів, 
необхідних для забезпечення безпечного 
навчального процесу у закладах загальної 
середньої освіти)

0,00 0,00

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

-1097800,00 -1097800,00 -1097800,00 -1097800,00

Разом -6813700,00 -6813700,00 -5585000,00 0,00 0,00 -1097800,00 -1097800,00 0,00 0,00 0,00 -1097800,00 -7911500,00

1000000 Відділ розвитку культури і туризму 
виконавчого комітету Баштанської міської 
ради

1010000 Відділ розвитку культури і туризму 
виконавчого комітету Баштанської міської 
ради

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

-40415,00 48500,00 0,00

Разом 0,00 -40415,00 48500,00 0,00

3700000 Фінансовий відділ Баштанської міської 
ради

3710000 Фінансовий відділ Баштанської міської 
ради

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 125000,00 125000,00

Разом 125000,00 125000,00

Всього -5191700,00 -5316700,00 -5625415,00 -114000,00 0,00 -3097800,00 -3097800,00 0,00 0,00 0,00 -3097800,00 -8289500,00

у тому числі видатки за рахунок цільових 
субвенцій з державного бюджету

-6813700,00 -6813700,00 -5585000,00 0,00 0,00 0,00 -6813700,00

з них:

за рахунок залишку коштів, що утворився 
на початок бюджетного періоду (залишок 
коштів міського бюджету станом на 
01.01.2022)

0,00 0,00 0,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлана ЄВДОЩЕНКО


