
Інформаційна довідка 

 

Баштанська міська рада протягом 2019 року відповідно до Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», забезпечувала діяльність апарату і 
виконавчих органів ради, соціальний захист та соціальне забезпечення населення , 
підвищувала розвиток інфраструктури та благоустрою населених пунктів  у 
відповідності до регіональних цільових програм .  

На 2019 рік затверджено кошторисні призначення  по загальному фонду 

міського бюджету в сумі 64377,3 тис. грн,. касові видатки становлять 63206,0 

тис.грн., або 98,2  %  до річного плану.  

На фінансування захищених статей видатків  (заробітна плата з 
нарахуванням, оплата за енергоносії, поточні трансферти, соціальне забезпечення) 
спрямовано 77,2  % коштів загального фонду бюджету. 

 

Аналіз 

виконання видатків загального фонду міського бюджету 

по міській раді  за 2019 рік 

                                                                                                     (тис.грн.) 
Найменування 
витрат 

Затверджено 
на 2019 рік з 
урахуванням 
змін 

Фактично 
виконано за 
2019 рік 

Виконання 

до річного 
плану  (%) 

Структура 
видатків 

(%) 

Заробітна плата 
з нарахуваннями 
на неї 

20223,5 20206,0 99,9 32 

Оплата 
енергоносіїв 

1674,5 1644,8 98,2 2,6 

Соціальне 
забезпечення 

544,7 441,5 81,1 0,7 

Поточні 
трансферти 

26990,0 26494,6 98,2 41,9 

Капітальні 
трансферти 

2209,5 2209,5 100 3,5 

Інші видатки 12735,1 12209,6 95,9 19,3 

Разом 64377,3 63206,0 98,2 100 

 

         За кошти загального фонду були придбані  господарські та будівельні 
матеріали, канцелярські товари, паливо-мастильні матеріали, комп’ютерне  
обладнання, оргтехніка,протипожежне обладнання, лічильники та модеми для 
обліку газу, фотоапарати, меблі, жалюзі, рослинницька продукція, газонокосарки, 



дитячі майданчики, гойдалки, пісочниці,  вікна, двері, водопровідно-каналізаційне 
обладнання, протиожеледний матеріал та інші матеріали на суму  –1411,2 

тис.грн., здійснено поточний ремонт дорожнього покриття та тротуарів – 3636,1 

тис.грн., поточний ремонт Пагорба Слави с.Явкине  – 111,9 тис.грн., поточний 
ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення – 1181,1 тис.грн.. інші 
послуги та роботи  по благоустрою населених пунктів: підмітання вулиць, 
очищення від снігу, обрізка дерев, вивезення сміття, благоустрій парків, 
майданчиків та кладовищ; поточний ремонт фасаду адмінприміщення, охоронна 
сигналізація, роботи по підготовці до опалювального сезону, ремонт 
автотранспорту, технічне обслуговування та ремонт офісної техніки, програмне 
комп’ютерне  забезпечення, послуги зв’язку, послуги провайдерів ( Інтернет), 
страхові та банківські послуги, сплата членських внесків та податків , висвітлення 
діяльності виконавчих органів ради,депутатів міської ради  в засобах масової 
інформації, реалізація проектів бюджету участі  «Сонце в долонях» та «Теплий 
дім», виготовлення детального плану території ярмарково-фестивальної площі, 
консультаційні послуги по створенню промислово-інвестиційної інфраструктури, 
розробка проектів з землеустрою , відрядження та інші видатки - – 5869,2 тис. грн. 

 

На 2019 рік затверджено кошторисні призначення  по спеціальному  фонду 

міського бюджету в сумі 54528,8 тис. грн,. касові видатки становлять 16905,0 

тис. грн., або 31  %  до річного плану.  

Аналіз 

виконання видатків спеціального фонду бюджету 

по міській раді  за 2019 рік (без власних надходжень) 
                                                                                                     (тис.грн.) 

Найменування 
витрат 

Затверджено 
на 2019 рік з 
урахуванням 
змін 

Фактично 
виконано за 
2019 рік 

Виконання 

до річного 
плану  (%) 

Структура 
видатків 

(%) 

Придбання 
обладнання 
довгострокового 
користування  

3357,5 3346,1 99,7 19,8 

Капітальне 
будівництво 
(придбання) 
житла  

500,0 

 

500,0 100 3,0 

Капітальне 
будівництво 

47134,7 9540,6 20,2 56,4 

Капітальний 
ремонт 

2537,5 2537,5 100 15,0 

Реконструкція 
об’єктів 

39,6 29,6 74,7 0,2 

 

 



Капітальні 
трансферти 

8,6 

 

8,6 100 0,1 

Інші роботи та 
послуги 

796,0 792,6 99,6 4,6 

Інші видатки 154,9 150,0 96,8 0,9 

Разом 54528,8 16905,0 31 100 

 

За кошти спеціального  фонду бюджету  (бюджету розвитку) було 
придбано обладнання довгострокового користування на суму 3346,1 тис.грн. 
(цифрова фотокамера, комп’ютер  -2 од., багатофункціональний лазерний 
пристрій- 2 од., спортивно- ігровий комплекс, дитячий майданчик, альтанка, 
реалізація проекту «Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної 
арматури в м.Баштанка та селах ОТГ», грейдер, комп"ютери в комплекті  22 шт 
та багатофункціональні пристрої 22 шт для закладів первинної медичної 
допомоги). 

Придбання житла для надання в службове користування працівникам 
прокуратури – 500,0 тис. грн. 

Видатки по капітальному  будівництву об"єктів спрямовані на 
будівництво басейну для плавання збірного типу – 9335,9 тис.грн., на 
виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ЦНАПу – 

49,0 тис.грн, на виготовлення проектно-кошторисної документації на 
будівництво ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова" -129,4 

тис.грн, на проведення експертизи проектно-кошторисної документації 
будівництва ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова"- 26, 3 

тис.грн. 

 

Здійснено капітальний ремонт адімінбудівлі с.Новоєгорівка   – 273,7 тис. 
грн, капітальний ремонт фонтану в Центральному парку в м.Баштанка 
Баштанського району Миколаївської області -40,2 тис. грн, капітальний ремонт 
Пагорбу Слави с.Піски -127,5 тис.грн, експертиза проектно-кошторисної 
документації по об"єкту "Капітальний ремонт автодороги по вул.Центральна в 
с.Добре» - 33,4 тис.грн.,експертиза проектно-кошторисної документації по 
об"єкту "Капітальний ремонт автодороги по вул.Шевченко в с.Новоєгорівка»-

15,9 тис.грн., капітальний ремонт ФАПу  с.Добре -648,6 тис.грн., капітальний 
ремонт автомобільної дороги м.Баштанка -1400,0 тис.грн. 

 

По реконструкції об"єктів кошти спрямовані на виготовлення проекту на 
"Реконструкцію існуючої системи газопостачання Новопавлівського ФАП " -

15,5 тис.грн., виготовлення проекту на «Реконструкцію системи газопостачання 
у дитячому будинку сімейного типу родини Плотнік м.Баштанка» -14,1 тис.грн. 

 

Інші роботи та послуги : здійснено поточний ремонт автомобільної дороги по 



вул.Першотравнева в с.Піски- 198,0 тис.грн., поточний ремонт автомобільної 
дороги по вул.Одеська в с.Новоіванівка-198,0 тис.грн,. поточний ремонт 
автомобільної дороги по вул.Центральна в с.Новопавлівка -198,5 тис.грн., 

поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Центральна в с.Новосергіївка – 

198,0 тис.грн. 

 
 

Видатки на охорону навколишнього природного середовища – 150000 

грн., були придбані та висаджені  саджанці кущів та дерев. 
 

Касові видатки спеціального фонду міського бюджету, проведені за 
рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних 
установ за 2019 рік складають 3554638  грн, або 100 % до річних показників. 

 

 

 

 


