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БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»___________20 __ року   Баштанка                                           №_______
     

 

Про затвердження титульного 

списку капітальних видатків 

бюджету Баштанської міської 
територіальної громади на 2021 рік   

 

 

 Відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 28,  статті 40, частини 
другої статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,         
статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 січня 2011 року  №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних 
призначень та перерозподілу  видатків бюджету», виконавчий комітет  міської 
ради 

  

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити титульний список капітальних видатків бюджету 
Баштанської міської  територіальної громади на 2021 рік. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Євдощенко). 

 

 

Міський голова       Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

         

 

 

 

 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 

         Рішення  виконавчого 

         комітету міської ради 

         ______________№ 

 

 

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК 

капітальних видатків бюджету Баштанської міської  
 територіальної громади на 2021 рік 

 

№п/п Найменування об’єктів та витрат Сума, 
  тис. грн. 

КЕКВ 

1. Баштанська міська рада 

 

1984,9  

1.1. 0116030 «Організація благоустрою 
населених пунктів» 

  

1.1.1. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування  (придбання 
навісок для Bobcat) 

210,875 3110 

 РАЗОМ за КПКВК 0116030   

1.2. 0117330 «Будівництво інших об’єктів 
комунальної власності» 

  

1.2.1. Виготовлення проєктно –кошторисної 
документації на будівництво водопроводу   
с. Новопавлівка 

150,0 3122 

 РАЗОМ за КПКВК 0117330 150,0  

1.3. 0117361 «Співфінансування інвестиційних 
проєктів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального 
розвитку» 

  

1.3.1. Співфінансування інвестиційних проєктів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку 

1624,025 3122 

 РАЗОМ за КПКВК 0117361 1624,025  

 

2. 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Баштанської міської ради 

 

 

177,799 

 

2.1. 0611010 «Надання дошкільної освіти»   

2.1.1. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування  (придбання 
пральної машини для ЗДО «Калинонька»                   
с. Явкине ) 

8,0 3110 

 РАЗОМ за КПКВК 0611010 8,0  



2.2. 0611200 «Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами» 

  

2.2.1. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування  (придбання 
спеціальних засобів корекції психофізичного 
розвитку для надання освіти закладами 
дошкільної освіти та загальної середньої освіти 
особам з особливими освітніми потребами) 

169,799 3110 

 РАЗОМ за КПКВК 0611200 169,799  

 Всього по бюджету Баштанської міської 
територіальної громади 

2162,699  

 

 

 

Заступник міського голови           Світлана ЄВДОЩЕНКО 

з питань діяльності виконавчих  
органів ради 


