
         Пояснювальна записка 

про виконання міського бюджету  Баштанської міської ради та                     
використання резервного фонду непередбачених видатків 

за січень - вересень 2019 року 

 

          За підсумками січня-вересня  2019 року до дохідної частини загально-
го фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) надійшло коштів 
у сумі 74417,8 тис. грн., або 100,7 відсотка до плану звітного періоду, при-
ріст склав 529,8 тис. грн., до відповідного періоду минулого року- більше на               
10285,1 тис. грн., або на 16,0%. 
           Виконання плану мобілізації податків і зборів по загальному фонду по      

місту Баштанка за  січень-вересень 2019 року складає - 50984,7 тис. грн., або      
більше на 8921,4 тис. грн. до фактичних надходжень січня - вересня 2018         

року,   по  територіальних органах виконавчого комітету міської ради скла-
дає – 22069,3 тис. грн, або  більше на 1363,7 тис. грн. до фактичних надхо-
джень січня-вересня 2018 року таблиця 1. 
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        Приріст  до  відповідного періоду  минулого року мають  слідуючі              
територіальні органи: Н-Єгорівський  територіальний орган - 55,6 %,        

Христофорівський територіальний органу - 25,0%, по місту - 21,2%,        

Н-Сергіївський територіальний орган – 19,1%, Н-Іванівський  територіальний 
орган - 10,3%, Явкинський територіальний орган – 8,7%,        

Н-Павлівський  територіальний орган – 7,6%. Зменшення  відслідковується по  
Пісківському територіальному органу (-16,6%), Добренському територіальному 
органу (-11,1%), Плющівському  територіальному органу (-3,9%). 
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                Основним доходним джерелом загального фонду міського бюджету є         
податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді             
міського бюджету  у січні – вересні  2019 року складає 55,0  відсотка. На-
дійшло вищевказаного податку 40948,3 тис. грн, або 102,9% до плану звіт-
ного періоду та більше на 1166,0  тис. грн, або більше  на  7945,3 тис.грн, та 
на 24,1 відсотка до відповідного періоду минулого року (приріст обумовле-
ний збільшенням доходів  населення,  розміру мінімальної заробітної плати,  

виплати дивідендів по ТДВ «Баштанський Сирзавод» та сплати ПДФО від 
окружної виборчої комісії).  

    Найбільшого  приросту до відповідного періоду минулого року має:           

Н-Єгорівський  територіальний орган – в 3,3 р.б, Н-Іванівський територіа-
льний  орган – 41,3%, Христофорівський територіальний орган - 39,1%, міс-
то - 29,6%, Плющівський територіальний   орган  - 19,3%. Зменшення відс-
лідковується по Добренському т.о (-32,3%) за рахунок розмежування подат-
ків на Н-Єгорівський т.о) та Пісківському т.о (-16,2%) зменшення надхо-
джень відслідковується по сплаті ПДФО за земельні части (паї) від ТОВ            

« Прометей» на суму 143,0 тис.грн). 
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Складовою частиною такого надходження є сплата одноосібниками               
(власниками земельних часток (паїв)) податку на доходи фізичних осіб.  

За інформацією земельного відділу виконавчого комітету  міської ради   
станом на 01.10.2019 року подано до Баштанського управління ГУ ДФС у                
Миколаївській області 1571 декларації за отримані доходи громадянами-

одноосібниками у 2018 році, або 92,7% від загальної кількості (1694 деклара-
цій), сума до сплати  податку на  доходи фізичних осіб складає                   
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3109,9 тис. грн., сплачено відповідного податку в сумі 2903,0 тис. грн. (контин-
гент).  

Встановлено стовідсоткову сплату вищевказаного податку по Пісківсь-
кому та Христофорівському  територіальних органах. Практично завершена ро-
бота по мобілізації вищевказаного податку: Н-Єгорівським територіальним ор-
ганом  (99,3%, не  подано 1декл.), Явкинським територіальним органом (98,9% 
не подано 2 декл.), Плющівським територіальним органом (96,8,0 %, не подано 
3 декл.), Добренським територіальним органом (94,6%, не подано 5 декл.).                

Найгірший показник по декларуванню за звітний період відмічено по                     
наступних  територіальних органах: Н-Павлівському -  89,5% (не подано            
16 декл.), Н-Сергіївському - 83,9%  (не подано 20 декл.), Н-Іванівському – 85,5%    

(не подано 24 декл.), по місту – 90,8% (не подано 51 декл.). 
Проаналізувавши обсяг сплати зазначеного податку одноосібниками за             

січень-вересень 2019 року слід відмітити, що середній  показник сплаченого              
податку на  1 га складає  248,39 грн.   Найкраще спрацювали протягом звітного 
періоду з цього питання: Христофорівський  територіальний орган – 278,75 грн, 
Пісківский територіальний орган - 270,00 грн., Плющівський – 267,4 грн,                    
Н-Єгорівський територіальний орган - 259,18 грн, місто – 257,48 грн, Добренсь-
кий територіальний орган – 257,31 грн, Явкинський територіальний орган - 

252,35 грн. Нижче відповідного середнього показника мають: Н-Сергіївський -  

214,24 грн, Н-Іванівський – 215,95грн,  Н-Павлівський -229,89грн  таблиця 2. 
     

 

 

Робота по сплаті вищевказаного податку продовжується та контролю-
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ється Баштанської ОДПІ ДФС у Миколаївській області. 
 

Також, основним дохідним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність          
території міської об’єднаної  громади  і вимагає відповідних зусиль керівників 
міських органів виконавчої ради для забезпечення своєчасних і повних                
надходжень до міського бюджету є місцеві податки,  до складу яких належать: 

 - податок на майно, який включає  наступні податки: 
* податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне  від                  

земельної ділянки, 
* транспортний податок, 
* плату за землю ( податок на землю та орендна плата за землю); 
- єдиний податок. 

Надходження за січень - вересень 2019 року по  місцевих податках і 
зборах  складає  28352,7 тис. грн., питома вага яких в структурі надходжень 
звітного  періоду загального фонду міського бюджету  становить 38,1 %,  в то-
му числі: 

- надходження по податку на майно складає 18604,5 тис. грн., з них: 
* податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складає                 

3547,9 тис.грн., або 114,2% до плану звітного періоду та більше на                          
962,8 тис.грн., або на 37,2%  до факту відповідного показника звітного          
періоду минулого року (приріст обумовлений збільшенням сплати податку на          
нерухоме майно  юридичними та фізичними особами);  

* транспортному  податку з юридичних та фізичних осіб складає                       
57,6 тис. грн; 

* платі за землю  складає 14999,0 тис. грн., або 102,8% до плану  звітно-
го періоду та більше на 1201,3тис. грн., або на 8,7% до факту відповідного             
показника звітного періоду минулого року, збільшення надходжень  плати за 
землю за рахунок надходжень по:  

-  земельному податку з фізичних осіб, а саме за рахунок настання стро-
ку сплати відповідного податку в сумі 344,9 тис.грн;  

- земельному податку з юридичних осіб, а саме скасування пільг, нада-
них для залізниць в розмірі 25 відсотків (зміни до ПКД від 07.12.2017 №2245-

YIII) в сумі 319,1тис.грн;  
- орендній платі за землю з юридичних осіб, а саме по ТОВ ЕНЕРДЖИ 

ДЕН, ТОВ «Південь ІНВЕСТ АГРО», ТОВ Фрея АГРО», ТДВ «Баштанська 
райсільгоспхімія» в сумі 304,9 тис.грн  та орендної плати з фізичних осіб в сумі 
232,4 тис.грн. 

Найбільшого приросту досягнуто слідуючими  територіальними            

органами: Н-Сергіївським (12,1%), Добренським (8,0%), Н-Павлівським (7,0%),  
Пісківським (2,9%) по місту (9,9%). Зменшення до відповідного періоду мину-
лого року відслідковується по наступних територіальних органах: Плющівсь-
кому (-3,9%), Христофорівському (-5,3%), Явкинському (-5,8%), Н-

Іванівському (-7,9%), Н- Єгорівському (-15,5%). 
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-   надходження  єдиного податку, до складу якого входить  єдиний по-
даток  з сільськогосподарських товаровиробників, у яких  частка сільськогос-
подарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорів-
нює або  перевищує 75 відсотків, який в загальному фонді  міського бюджету у  
звітному періоді 2019 року складає 13,1 відсотка.  Надійшло вищевказаного по-
датку 9748,2 тис. грн., що складає 92,5 % до плану звітного періоду.   

Зменшення до відповідного періоду минулого року відслідковується по 
Плющівському т.о (-49,1%), за рахунок зменшення сплати єдиного податку від 
СТОВ «Дружба» в сумі 398,0 тис.грн., Пісківському т.о (- 28,4%)  - за рахунок  

припинення підприємницької діяльності Юрчика М.В., Новицького О.С,  Кі-
пець Т.В., Костинюк Є.В.) та зменшення спати від СТОВ Дружба в сумі              
70,0 тис. грн,   Добренському т.о.(-40,1%) - за рахунок  розмежування податку 
на Н-Єгорівський т.о. 
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 Надійшло єдиного податку з урахуванням єдиного податку з         
сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарсько-
го  товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або  
перевищує 75 відсотків  –  3682,8  тис. грн, що складає 86,4%  та більше на 

313,2 тис. грн.  до факту відповідного періоду минулого року.             
Вагомий внесок в наповненні міського бюджету є  внутрішні подат-

ки на товари та послуги до складу яких входить:  акцизний податок з вироб-
лених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) та акци-
зний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  пі-
дакцизних товарів.  За січень - вересень 2019 року до міського  бюджету на-
дійшло  3472,1 тис. грн, або 101,5% до  плану звітного періоду та менше на 
578,1 тис. грн, або на 14,3% до відповідного  періоду минулого року (зменшен-
ня відбулося за рахунок зменшення зарахування частки  акцизного податку з  
виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у         
ІІ півріччі 2019 року до загального фонду міського  бюджету, згідно чинного за-
конодавства). 

   Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами  господарю-
вання роздрібної торгівлі підакцизних товарів складає 1300,8 тис. грн, або  
94,9 % до  плану звітного періоду та більше на 18,5 тис. грн до відповідного пе-
ріоду минулого року. 

Проаналізувавши надходження відповідного податку по                               
територіальних  органах виконавчого комітету встановлено, що найбільший об-
сяг  надходжень складає по місту 1221,9 тис. грн., або 93,9 %  від  загального 
обсягу надходжень за звітний період. Взагалі відсутні надходження по         
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Н-Сергіївському територіальному органу, що вказує на можливі втрати до місь-
кого бюджету. 

У розрахунку  на 1 особу по міському бюджету сплачено 58,01 грн., що   
більше на 0,83 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року, в тому 
числі по місту Баштанка – 93,6 грн., що більше на 2,06 грн. у  порівнянні  з  від-
повідним  періодом минулого року, сільських територіях – 8,4 грн.  Серед  те-
риторіальних органів кращі показники мають: Новоіванівський  –  41,0 грн., або 
більше на 5,68 грн. у порівнянні з відповідним  періодом минулого року,  Піс-
ківський  - 14,8 грн., але менше на 8,31 грн. у порівнянні з  відповідним  періо-
дом минулого року, Христофорівський – 10,5грн., але менше на 2,98 грн. у по-
рівнянні з  відповідним  періодом минулого року.  

Найгірший показник має Новосергіївський територіальний орган, де            
надходження за звітний період взагалі відсутні, Явкинський – 2,0 грн,               
Добренський – 2,7 грн,  Н-Єгорівський – 3,8 грн,   Плющівський – 5,6 грн.,         
Н-Павлівський – 6,0 грн. 

Здійснюється контроль за надходженням до міського бюджету акцизного 
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів. Крім того, ведеться облік в розрізі суб’єктів господарювання господар-
ської діяльності та груп товарів по територіальних органах виконавчого коміте-
ту міської ради.  

З метою покращення мобілізації надходжень та запобігання втрат                  
акцизного податку з роздрібного  продажу підакцизних товарів,  міською радою  
були надіслані листи тимчасово виконуючим обов’язки  старост сіл  територіа-
льних органів виконавчого комітету Баштанської міської ради про здійснення 
ряду заходів на предмет встановлення та недопущення на підпорядкованій  те-
риторії села фактів без ліцензійної роздрібної  торгівлі  алкогольними напоями 
та тютюновими виробами суб’єктами господарювання та фізичними особами,  
без оформлення підприємництва. 

По спеціальному фонду надходження за січень - вересень 2019 року             
склали  4249,8 тис.грн. (з урахуванням власних надходжень) або 110,2%  до  
плану звітного періоду.  

Найбільшу питому вагу в фактичних  надходженнях спеціального     фо-
нду складають власні надходження – 97,3 відсотка. Станом на 01.10.2019 влас-
них надходжень надійшло 4133,4 тис.грн., в тому числі по: 

- 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються                
бюджетними установами згідно із законодавством» -  1417,4 тис.грн., або 68,2% 

до плану звітного періоду, до відповідного періоду минулого року             біль-
ше надходжень на 1967,1 тис.грн.(за рахунок збільшення  надходжень по платі 
за   послуги та плати за оренду приміщень). 

- 25020000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» 
-       2716,0 тис.грн., або в 1,6 р.б. до плану звітного періоду, до відповідного            
періоду минулого року більше надходжень  на 1437,5 тис.грн.(за рахунок   збі-
льшення благодійної допомоги). 

 Наступним джерелом надходжень спеціального фонду є екологічний     
податок, отримано податку за звітний період 104,6 тис.грн., або 92,3% до плану 
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звітного  періоду та  менше на 2,5 тис.грн. у порівнянні з відповідним періодом  
минулого року.  

З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету 
Баштанської міської ради та залучення додаткових резервів їх наповнення у         
січні – вересні 2019 року встановлено жорсткий контроль за станом  виконання 
дохідної частини бюджету. З цією метою постійно  проводиться   всебічний            
аналіз сплати суб’єктами підприємницької діяльності податків і зборів на          
відповідних територіях та дотримання ними зобов’язань по сплаті податків і 
платежів до міського бюджету. Крім того, питання наповнення міського           
бюджету розглядається щомісячно на розширених нарадах при міському               
голові за участю старост та землевпорядників територіальних органів          
виконавчого комітету міської ради. 

Планові показники видаткової частини міського бюджету Баштанської 
міської ради  з урахуванням змін на 2019 рік з урахуванням міжбюджетних тра-
нсфертів  передбачено в сумі  248602,0 тис. грн, в тому числі по загальному    
фонду –  177266,4 тис. грн та по спеціальному фонду – 71335,6 тис. грн.  

Протягом  січня – вересня  2019 року видаткова частина міського бю-
джету збільшилася на  73310,4  тис. грн.,  в тому числі по загальному фонду  -  
на 7233,5 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету  -  на 66076,9 тис. грн, з них  
за рахунок: 

- перевиконання дохідної частини міського бюджету на суму             
3024,5 тис. грн;   

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формуван-
ня інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 6681,0 тис. грн; 

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення за-
ходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій на суму 
5138,6 тис. грн; 

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету на суму 8,0 тис. грн; 

- субвенції з районного бюджету Баштанського району міському бюдже-
ту Баштанської міської ради на виконання заходів Програми розвитку освіти 
Баштанського району на 2017-2021 роки (підвіз дітей та харчування дітей у 
Плющівському ДНЗ та ЗОШ) на суму 25,0 тис. грн; 

- залучення вільного залишку коштів, що утворився на 01.01.2019   

на суму 19515,7 тис. грн; 
- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

спортивної інфраструктури на 2019 рік на суму 1440,0 тис. грн; 
- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

мікропроектів місцевого розвитку на 2019 рік на суму 1264,3 тис. грн; 

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок від-
повідної субвенції з державного бюджету на суму 469,2 тис. грн; 
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- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівницт-
во нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдеся-
тиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів на суму 30000,0 тис. грн; 

- субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівни-
цтва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального кори-
стування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму               
2196,0 тис. грн; 

- субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 
на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бю-
джету на суму 686,7 тис. грн; 

- власних надходжень бюджетних установ – 2861,4 тис. грн. 
Касові  видатки за січень – вересень 2019 року склали 139445,4 тис. грн, 

в тому числі по загальному фонду – 119857,3 тис. грн. та по спеціальному               
фонду –  19588,1 тис. грн.  
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 Видатки загального фонду міської ради  за  січень – вересень 2019 року              

направлені на утримання органів місцевого самоврядування – 16274,1 тис. грн, 
закладів освіти – 68530,4 тис. грн, охорона здоров’я – 14641,7 тис. грн,  соціа-
льного захисту та соціального  забезпечення – 4402,6 тис. грн, житлово-

комунального господарства – 7706,8 тис. грн,  культури і мистецтва –                 

5710,4 тис. грн, фізичної культури та спорту  – 1624,8 тис. грн, інші видатки  – 

966,5 тис. грн. 
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На фінансування захищених статей видатків спрямовано 88,7% коштів 
загального фонду міського бюджету  (106206,2 тис. грн.). Питома вага                
заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає  

65,2% (78119,5 тис. грн),  продуктів харчування – 1,2% (1383,6 тис. грн), енер-
гоносіїв – 5,1% (6157,2 тис. грн), субсидії та поточні трансферти  - 17,0%         

(20424,5 тис. грн), соціальний захист та соціальне   забезпечення – 0,2%          

(199,8 тис. грн.), капітальні трансферти – 1,8% (2209,5 тис. грн.), інші видатки – 

9,5% (11360,6 тис. грн) .  
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Аналіз виконання  
 видатків загального фонду міського бюджету  

за  січень – вересень 2019 року 

               тис.  тис. грн. 

 

Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду спрямовані в сумі 
13783,8 тис. грн. Використання бюджетних коштів у  січні – вересні 2019 року  

на утримання  1 дитини в дошкільному закладі в середньому становить         

16,4 тис. грн  (таблиця 4). Найбільша вартість утримання 1 дитини в дошкіль-
ному закладі в Христофорівському ЗДО «Веселка» -  23,2 тис. грн, Баштансь-
кому ЗДО «Віночок» - 23,0 тис. грн, Новоіванівському ЗДО «Малятко»  -          

20,9 тис. грн.    
Видатки на продукти харчування по загальному фонду  в дошкільних 

навчальних закладах передбачені в сумі 1699,2 тис. грн, касові видатки склали  
862,0 тис. грн, або 50,7 % до річного плану та 77,9 % до плану звітного періоду 
(1107,2 тис. грн).  

Фактичні видатки на продукти харчування за звітний період склали 
1608,9 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 556,6 тис. грн, по спеціа-
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Всього: 133202,9 119857,3 90,0 100,0 
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льному фонду -  854,0 тис. грн.  Діто – дні відвідування за звітний період              

склали –  754,9 діто-дня.  
Вартість харчування 1 діто - дня складає 24,33 грн, в тому числі по  зага-

льному фонду – 12,92 грн  та по спеціальному фонду 11,42 грн (таблиця 5).  
Найвища вартість харчування 1 діто-дня в ЗДО «Сонечко» (село Ново-

павлівка) -  27,24 грн,  ЗДО «Віночок» ( місто Баштанка) – 25,09 грн, ЗДО «Ма-
лятко» (село Новоіванівка)  - 24,88 грн, ЗДО «Калинонька» (село Явкине) – 

24,78 тис. грн. 

  

 

           

            

Видатки на загальноосвітні навчальні заклади  по загальному фонду ста-
ном на  01 жовтня  2019 року  склали в сумі 45402,7 тис. грн. Використання бю-
джетних коштів у січні – вересні  2019 року на утримання 1 учня в загальноос-
вітніх навчальних закладах в середньому складає  18,5 тис. грн. (таблиця 6). 
Найбільша вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у 

Новоіванівській філії І-ІІ ступенів – 43,3 тис. грн,   Новопавлівській  філії І-ІІ 
ступенів – 39,0 тис. грн,  Христофорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 36,5 тис. грн,  
Пісківській філії І-ІІ ступенів – 34,1 тис. грн,  Новосергіївській  філії І-ІІ ступе-
нів – 32,1 тис. грн.  Найнижча вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх на-
вчальних закладах у Баштанському опорному закладі ЗОС І-ІІІ ступенів №1 – 

12,9 тис. грн, у Баштанському опорному закладі ЗОС І-ІІІ ступенів №2 –               

15,1 тис. грн, Баштанська гімназія  - 17,1 тис. грн,  Плющівській ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів – 19,4 тис. грн, Добренській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 19,5 тис. грн.   

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закла-
дах по загальному фонду бюджету передбачені в сумі 937,5 тис. грн, касові ви-
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датки склали  521,5  тис. грн, або 55,6 % до річного плану та 85,3% до плану 
звітного періоду (611,4 тис. грн).   

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закла-
дах по спеціальному фонду бюджету передбачені в сумі 1500,0 тис. грн, касові 
видатки склали  556,5 тис. грн, або 37,1 % до річного плану.   

Вартість харчування 1 діто – дня учнів 1-4 класів за січень – вересень 

2019 року  складає 12,78 грн.  
Капітальні видатки за звітний період по загальному та спеціальному             

фондах міського бюджету  склали  18386,1 тис. грн, в тому числі: 
по загальному фонду бюджету – 2209,5 тис.  грн: 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бю-
джету на придбання комп’ютерної техніки Баштанській центральній районній 
лікарні на суму 94,2 тис. грн; 

субвенція з міського бюджету обласному бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду  для 
співфінансування видатків для придбання шкільного автобусу на суму                    
2000,0 тис. грн; 

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бю-
джету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров"я 

(придбання холтерівського монітору) на суму 90,0 тис. грн; 
субвенція з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування 

закупівлі музичних інструментів, комп"ютерного обладнання, відповідного му-
льтимедійного контенту на суму 25,3 тис. грн. 

 по спеціальному фонду бюджету  - 16176,6 тис. грн: 
придбання обладнання предметів довгострокового використання – 

8221,3 тис. грн (придбано комп’ютерне обладнання на суму 527,9 тис. грн, тру-
бу сталеву на суму 17,3 тис. грн; дитячий спортивно – ігровий комплекс на су-
му 30,0 тис. грн, обладнання для ігрового майданчика на суму 8,8 тис. грн; аль-
танку на суму 15,0 тис. грн;  поповнено бібліотечний фонд на суму          
83,4 тис. грн; обладнання для кабінету фізики та хімії на суму 7,7 тис. грн;           
холодильник для ЗДО «Ягідка » на суму 13,5 тис. грн; електричну плиту для 
ЗДО «Краплинка» на суму 6,3 тис. грн;   проектор та екран для Гімназії на суму 
20,0 тис. грн, телевізор Баштанському ОЗ ЗСО №1 на суму 11,2 тис. грн; бага-
тофункціональний пристрій Баштанському ОЗ ЗСО №1 на суму 7,6 тис. грн; 
кухонний комбайн Баштанському ОЗ ЗСО №1 на суму 6,0 тис. грн; меблі Баш-
танському ОЗ ЗСО №1 на суму 10,9 тис. грн;  лінгафонний кабінет Баштансь-
кому ОЗ ЗСО №1 на суму 145,0 тис. грн; фотоапарат для Новоіванівської філії 
І-ІІ ст. на суму 10,0 тис. грн; ноутбук  на суму 8,0 тис. грн та принтер на суму 
7,0 тис. грн  для Новопавлівської філії І-ІІ ст.; мультимедійний проектор та 
комп’ютерне обладнання  для Христофорівської ЗОШ  на суму 107,9 тис. грн;  
музичні інструменти та аксесуари для БДЮТ на суму 27,2 тис. грн; весло бай-
дарочне карбонове «Юніор - ЕКС» для веслувальної бази «Елінг» Баштанської 
ДЮСШ на суму 7,9 тис. грн; гімнастичний інвентар на сумсу 79,2 тис. грн; 
спортивний інвентар на суму 20,8 тис. грн; ноутбук для БДЮТ на суму 10,0 тис. 
грн; інтерактивні стрілецькі тренажери «Захисник вітчизни для Баштанської гі-
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мназії та Баштанського ОЗ ЗСО №1на суму 25,6 тис. грн; оргтехніку для закла-
дів дошкільної освіти громади на суму 71,1 тис. грн;комплекти меблів для за-
кладів дошкільної освіти громади на суму 2006,3 тис. грн;  взято на облік  пере-
дане майно інклюзивно- ресурсному центру, а саме: інтерактивні панелі, інте-
рактивна підлога, персональний комп’ютер, комплект колекційного обладнання 
та комплект сучасних методик для проведення комплексної оцінки розвитку ді-
тей на суму 457,3 тис. грн;  взято на облік безкоштовно отримане обладнання 
для облаштування актової зали від партнера - Агенства США з міжнародного 
розвитку (USAID) на суму   317,4 тис. грн, придбано піаніно на суму 24,0 тис. 
грн; взято на облік об’єкти благоустрою на суму  – 650,3 тис. грн,  багатофунк-
ціональний пристрій - 13,9 тис. грн, фотографічне обладнання – 7,1 тис. грн, 
дитячий дерев’яний майданчик – 45,0 тис. грн, грейдер -2496,0 тис. грн, засув-
ки, клапани- 166,0 тис. грн, комп’ютер для ЗДО «Віночок» на суму 28,0 тис. 
грн, мембраний лічильник на суму 9,5 тис. грн, кухонне та електрично – побу-
тові прилади для ЗДО « Дюймовочка» на суму 52,4 тис. грн, дидактичний мате-
ріал – 186,8 тис. грн, шкільні меблі на суму 300,0 тис. грн, кухонне приладдя 
для Новоєгорівської ЗОШ на суму 66,5 тис. грн,  комп’ютер для ДЮСШ на су-
му 10,0 тис. грн, акустичну систему для Новоєгорівського СБК на суму 13,0 
тис. грн,  акустичну систему для Новоіванівського СБК на суму 8, 1 тис. грн, 
ноутбук для Баштанського музею на суму 10,8 тис. грн, тощо). 

капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  -           

5170,2 тис. грн, в тому числі:  нове будівництво басейну збірного типу на суму 
4485,1 тис. грн, коригування  проектно – кошторисної документації на будівни-
цтво приміщення ЦНАПу на суму 43,8 тис. грн, експертиза проекту  будівницт-
ва  приміщення ЦНАПу на суму 5,2 тис. грн, виготовлення проектно - кошто-
рисної документації на нове будівництво ярмарково – фестивальної площі на 
суму 129,4 тис.грн, нове будівництво спортивного комплексного майданчика зі 
штучним покриттям" ДЮСШ на суму 506,7 тис. грн);  

капітальний ремонт інших об’єктів – 1927,4 тис. грн (виготовлення 
проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт музею на суму 
50,0 тис. грн;  виготовлення проектно – кошторисної документації для капіта-
льного ремонту Явкинського центру дозвілля на суму 56,2 тис. грн; капітальний 
ремонт адмінприміщення Новоєгорівського територіального органу на суму 
273,7 тис. грн;  капітальний ремонт фонтану в центральному парку на суму               
40,2 тис. грн; капітальний ремонт Пагорбу Слави с. Піски на суму         

127,5 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопоста-
чання ЗДО «Дюймовочка» на суму 20,8 тис. грн; капітальний ремонт покрівлі 
їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського ОЗ ЗСО №1 на суму  

472,1 тис. грн; капітальний ремонт ганку Баштанського ОЗ ЗСО №1 на суму  

320,3 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопоста-
чання Баштанського ОЗ ЗСО №1 на суму 89,3 тис. грн; капітальний ремонт час-
тини приміщення Баштанського БДЮТ на суму 137,7 тис. грн; капітальний ре-
монт Міського інклюзивно – ресурсного центру на суму 69,9 тис. грн, капіталь-
ний ремонт ФАПу с. Добре  суму 161,9 тис. грн, капітальний ремонт Пісківсь-
кого сільського будинку культури по вул. Центральна, 46, с.Піски, Баштансько-
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го району, Миколаївської області» на суму 40,0 тис. грн, виготовлення ПКД               
« Капітальний ремонт ганку Плющівської ЗОШ» на суму 31,0 тис. грн», капіта-
льний ремонт ЗДО «Пролісок» с. Плющівка на суму 37,0 тис. грн); 

реконструкція та реставрація інших об’єктів  на суму 857,8 тис. грн 
(Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з впровадженням со-
нячної системи підігріву води, по вул. Шевченко, 4, в  с. Новоіванівка Баштан-
ського району Миколаївської області"(Коригування) на суму 442,0 тис. грн,         
реконструкція сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114 в 
с.Христофорівка Баштанського району Миколаївської області на суму                     
170,7 тис. грн, реконструкція дошкільного навчального закладу №10  "Сонечко" 
по вул. Молодіжній,25 в с. Новопавлівка Баштанського району Миколаївської 
області на суму 245,1 тис. грн) 

 Комплекс заходів,  проведених протягом січня – вересня  2019 року дав      
можливість виконати заплановану дохідну та видаткову частини міського                
бюджету, робота міської влади  спрямована на забезпечення стабілізації                    
надходжень до бюджету, створення умов для розвитку економіки та                           
соціального захисту громадян. 

 

 

Заступник міського голови з      Світлана  ЄВДОЩЕНКО 

питань діяльності виконавчих  
органів ради 

 
Ільчук 2 67 48 

Ліщук 2 67 48 


