
Додаток  7
до рішення міської ради
                   2021 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 №2

3509108,00 1037120,00 2471988,00 2471988,00

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

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства

11450,00 11450,00

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної 
власності

275000,00 275000,00 275000,00

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

0,00

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров"я

44498,00 44498,00

0117322 7322 0443 Будівництво-1 медичних установ та закладів 46988,00 46988,00 46988,00

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

1500000,00 1500000,00 1500000,00

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 2021 році

14502000000

(код бюджету)

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
регіональну програму

Усього



Продовження додатка 7

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
регіональну програму

Усього

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з 
бюджету Баштанської міської територіальної 
громади обласному бюджету на реалізацію 
проєкту "Реконструкція частини приміщень 
відділення екстреної медичної допомоги 
КНП"Багатопрофільна лікарня Баштанського 
району" по вул.Ювілейна,3 м.Баштанка 
Миколаївської області")

700000,00 700000,00

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з 
бюджету Баштанської міської територіальної 
громади обласному бюджету на придбання 
ноутбуків для педагогічних працівників 
комунальних закладів загальної середньої освіти 
та їх філій для організації дистанційного 
навчання, інших форм здобуття загальної 
середньої освіти з використанням технологій 
дистанційного навчання)

86172,00 86172,00

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

650000,00 650000,00 650000,00

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

500500,00 500500,00

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

102000,00 102000,00

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

9967074,00 9299749,00 667325,00 667325,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 9837274,00 9299749,00 537525,00 537525,00

0117330 7330 0443 Будівництво інших об"єктів комунальної 
власності

129800,00 129800,00 129800,00

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

1019913,00 1019913,00 0,00 0,00



Продовження додатка 7

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
регіональну програму

Усього

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 1019913,00 1019913,00

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 2021 року
(включно)

рішення міської ради
від 27.02.2017 №2

836154,00 757610,00 78544,00 78544,00

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

60000,00 60000,00 60000,00

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

211000,00 211000,00

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

312000,00 312000,00

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

65000,00 65000,00

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

5000,00 5000,00

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

45000,00 45000,00

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

76112,00 76112,00



Продовження додатка 7

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
регіональну програму

Усього

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

464000,00 464000,00

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

2138811,72 2128509,72 10302,00 10302,00

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

2093509,72 2093509,72

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров"я

35000,00 35000,00

0117322 7322 0443 Будівництво-1 медичних установ та закладів 10302,00 10302,00 10302,00

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

рішення міської ради 
від 25.06.2019 №5

3521012,00 3021888,00 499124,00 499124,00

01102010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню

3521012,00 3021888,00 499124,00 499124,00

Програма розвитку земельних відносин
Баштанської об"єднаної територіальної громади
на 2021-2023 роки 

рішення міської ради 
від 23.12.2020 №7

319415,68 262000,00 57415,68 57415,68

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 262000,00 262000,00

0117650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

57415,68 57415,68 57415,68

Про затвердження ІТ - Програми Баштанської
об"єднаної територіальної громади на 2020 -

2022 роки

рішення міської ради 
від 23.06.2020 №2  

1424192,00 1424192,00 0,00 0,00

0117540 7540 0460 Реалізація заходів,спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості

1424192,00 1424192,00

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  

550000,00 550000,00 550000,00



Продовження додатка 7

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
регіональну програму

Усього

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

550000,00 550000,00 550000,00

Комплексна програма сприяння оборонній та
мобілізаційній готовності Баштанської міської
ради на 2021-2024 роки

рішення міської ради 
від  29.04.2021   № 3 

3000,00 3000,00

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

3000,00 3000,00

Усього 24385180,40 19948481,72 4436698,68 4334698,68

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

5028846,00 4744846,00 284000,00 284000,00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

3478166,00 3478166,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 1266680,00 1266680,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 34000,00 34000,00 34000,00

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

250000,00 250000,00 250000,00

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 0,00 0,00

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

100000,00 100000,00



Продовження додатка 7

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету  

Спеціальний фонд

Дата і номер 
документа, яким 

затверджено міську 
регіональну програму

Усього

0611154 1154 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів 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)

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

Рішення міської ради 
від 23.12.2019 №2

193649,00 193649,00 193649,00

Програма розвитку молодіжної політики на
території Баштанської ОТГ на 2020-2023 роки

рішення міської ради 
від  23.06.2020 №  3

3682,00 3682,00 0,00 0,00

0613133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 3682,00 3682,00

Усього 5128846,00 4848528,00 477649,00 477649,00

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

175000,00 175000,00

1017324 7324 0443 Будівництво-1 установ та закладів культури Програма соціально-економічного розвитку 
Баштанської об’єднаної територіальної громади  
на 2020-2022 роки

Рішення міської ради 
від 23.12.2019 №2

346465,00 346465,00 346465,00

Усього 521465,00 175000,00 346465,00 346465,00

Разом міські (регіональні) програми 30232822,40 24972009,72 5260812,68 5158812,68

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлана ЄВДОЩЕНКО


