
                                                    Додаток 3

 до рішення міської ради

                                       _____________ №___

         (тис.грн.)

1 3

0150 14852,246

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних 

громадах

1421,891

1000 66505,060

2000 Охорона здоров"я 1,760

3000 187,207

4000 4285,512

5000 1624,857

6000 7706,792

7000 Економічна діяльность 166,400

8000 Інша діяльність 609,119

900201 97360,844

9320 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду (обласному бюджету для 

співфінансування видатків для придбання шкільного 

автобусу )

2000,000

9410 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів 

медичної субвенції

11152,200

9420 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів медичної субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду

400,622

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 8943,652

Разом трансфертів 22496,474

900203 119857,318

0150 308,441

0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних 

громадах0180 Інша діяльність у сфері державного управління 525,476

Житлово-комунальне господарство

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

Фізична культура і спорт

Разом видатків ( без урахування трансфертів)

Освіта

Всього видатків по загальному фонду

Видатки спеціального фонду: 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Код 

ТПКВК

Культура i мистецтво

Виконання видаткової частини міського

В И Д А Т К И

2

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

Виконано 

бюджету Баштанської міської ради  за січень -вересень 2019 року

Видатки загального фонду:



Продовження  додатка   3

до рішення міської ради

1 3

Код 

ТПКВК
В И Д А Т К И

2

Виконано 

Видатки загального фонду:1000 4830,323

2000 Охорона здоров"я 2,132

4000 180,337

5000 69,777

6000 1331,168

7000 Економічна діяльність 12340,407

19588,061

900203 139445,379

Світлана ЄВДОЩЕНКО

Культура i мистецтво

Всього видатків загального та спеціального фонду

Разом видатків спеціального фонду 

Житлово-комунальне господарство

Освіта

Фізична культура і спорт

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради


