
 

                       

 

 

 

 

 

 

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 2022 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 2022 рік. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлану 
ЄВДОЩЕНКО 

 

 

Міський голова       Олександр БЕРЕГОВИЙ 

         

 

 

 

 

  



         ЗАТВЕРДЖЕНО 

         Рішення  виконавчого 

         комітету міської ради 

         ______________№ 

 

 

ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК 

капітальних видатків бюджету Баштанської міської  
 територіальної громади на 2022 рік 

 

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

КЕКВ 

1. Баштанська міська рада 

 

2000,0  

1.1 0112110  «Багатопрофільна стаціонарна 
медична допомога» 

  

1.1.1. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування  (придбання і 
встановлення ліфтового обладнання) 

2000,0 3210 

 РАЗОМ за КПКВК 0112110 2000,0  

2. 

 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Баштанської міської ради 

78,8  

2.1. 0611021 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» 

  

2.1.1. Реалізація проєкту бюджету участі 
Баштанської гімназії «Творчий простір 
дитинства»  

20,2 3110 

2.1.2. Реалізація проєкту бюджету участі 
Баштанського опорного закладу загальної 
середньої освіти №1 «Інтерактивні технології 
для гармонійного розвитку дітей»  

58,6 3110 

 РАЗОМ за КПКВК 0611021 78,8  

3. Відділ розвитку культури і туризму 
виконавчого комітету Баштанської міської 
ради 

80,867  

3.1. 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля 
та інших клубних закладів»  

  

3.1.1. Реалізація проєкту бюджету участі 
Баштанської гімназії «Розвиток закладів 
культури» 

52,867 3110 

3.1.2. Капітальний ремонт Явкинського сільського  
культурного центру (центру дозвілля) 

28,0 3132 

 РАЗОМ за КПКВК 1014060 80,867  



 Всього по бюджету Баштанської міської 
територіальної громади 

2159,667  

 

 

Заступник міського голови           Світлана ЄВДОЩЕНКО 

з питань діяльності виконавчих  
органів ради  


