УКРАЇНА
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 18 листопада 2016 р
№2

м.Баштанка

ХІІ сесія сьомого скликання

Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету Баштанської міської
ради та використання резервного фонду
непередбачених видатків за ІІІ квартал
2016 рік
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України „ Про місцеве
самоврядування в Україні ”, статті 80 частини 4 Бюджетного Кодексу України та
звіту першого заступника міського голови Березовської С.В. про виконання
міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду
непередбачених видатків за ІІІ квартал 2016 рік, а також врахувавши рекомендації
постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету Баштанської міської
ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за ІІІ квартал
2016 рік.
1.1. Затвердити обсяг доходів загального фонду в сумі 14954950,52 грн.,
спеціального фонду бюджету – 1455091,50 грн. ( додаток 1);
1.2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету у сумі
13956181,23 грн., із них обсяг видатків загального фонду в сумі 10966702,02 грн.
та видатків спеціального фонду в сумі 2989479,21 грн. в розрізі головних
розпорядників коштів міського бюджету (додаток 3) та за економічною
структурою бюджетної класифікації (додаток 2);
2. Рішення міської ради від 29 липня 2016 року №63 „Про затвердження
звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та
використання коштів резервного фонду непередбачених видатків за І півріччя
2016 рік” визнати таким, що втратило чинність.
3. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації або шляхом
розміщення його в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, бюджету, фінансів.
Міський голова

І.В.Рубський

Пояснювальна записка
до звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та
використання резервного фонду непередбачених видатків за ІІІ квартал
2016 рік
Виконання міського бюджету в умовах чинного бюджетного законодавства
за ІІІ квартал 2016 рік спрямовано на забезпечення стабілізації надходжень
податків і зборів, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту
громадян.
Дохідна частина місцевих бюджетів за ІІІ квартал 2016 року
розроблена на основі реформованого бюджетного та податкового законодавства,
відповідно норм Бюджетного та Податкового кодексів України, враховано
основні завдання бюджетної політики.
- підвищення рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування
у збільшенні обсягу надходжень до місцевих бюджетів;
- створення умов для сталого розвитку
територій, вирішення
стратегічних
регіональних
завдань,
підвищення
їх
конкурентоспроможності.
За ІІІ квартал 2016 рік обсяг доходів загального фонду міського бюджету
Баштанської міської ради складає – 14954950,52 грн., спеціального фонду
міського бюджету –1455091,50 грн.
Надходження податків і зборів:
 до загального фонду міського бюджету за ІІІ квартал 2016 рік склали
14954950,52 грн., при плані з урахуванням внесених змін - 17396484,00
грн. або 104,85%;
 до спеціального фонду міського бюджету – 1455091,50 грн., при плані з
урахуванням внесених змін – 1869058,61 грн. або 103,62 %.
Основними бюджетоутворюючими джерелами міського бюджету є податок
на прибуток підприємств, який мобілізовано в сумі 34757,00 грн., внутрішні
податки на товари та послуги – 3557877,54 грн., місцеві податки – 6387700,45
грн., при плані з урахуванням внесених змін - 6827084,00 грн., єдиний податок –
2491894,89 грн., при плані з урахуванням внесених змін - 2683000,00 грн.,
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської
діяльності – 387803,50 грн., при плані з урахуванням внесених змін - 325600,00
грн.
Протягом ІІІ-го кварталу 2016 року надійшло асигнувань за загальним
фондом в сумі 10970814,07 грн., спеціальним фондом 3127866,63 грн., з них
отримано кошти за іншими джерелами власних надходжень 986173,71 грн.,
залишилися залишки коштів станом на 01.10.2016 року в сумі 6784583,64 грн., з
них загального фонду – 6248736,62 грн., спеціального фонду 535847,02 грн.
Видаткова частина міського бюджету за ІІІ-й квартал 2016 року з
урахуванням внесених змін складає 13956181,23 грн., у тому числі загальний
фонд – 10966702,02 грн., спеціальний фонд – 2989479,21 грн., що дозволило
забезпечити в повному обсязі розрахунки:

- по оплаті праці працівників бюджетних установ (відповідно до
встановлених чинним законодавством умов праці та розміру мінімальної
заробітної плати) ;
- за комунальні послуги та енергоносії, послуги зв’язку спожиті
бюджетними установами;
- медикаменти;
- продукти харчування.
Загальний фонд:
КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
На розвиток органів місцевого самоврядування по Баштанській міській
раді план з урахуванням змін складає в сумі - 2814048,00 грн.
На утримання органів місцевого самоврядування направлено 1823115,39
грн., у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 1270615,97 грн., та
розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги 101088,88 грн.
Кількість штатних посад на 01.10.2016 року становить – 28 одиниць.
Кошти використовувались по таким КЕКВ:
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму
161542,50 грн. в т.ч. на:
- оплата за нафтопродукти – 52152,00 грн.
- оплата за канцелярське приладдя – 14782,70 грн.
- господарчі товари – 52141,80 грн.
- друкарська продукція (журнали) – 600,00 грн.
- автозапчастини – 20030,00 грн.
- виготовлення печатки на автоматі та штамп – 1070,00 грн.
- знаки поштової оплати – 2760,00 грн.
- мультимедійні пристрої та прилади –18006,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 262387,44 грн. в
т.ч. на:
- обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки – 13925,80 грн.
- оплата за тривожну сигналізацію – 4260,00 грн.
- послуги зв’язку – 18681,49грн.
- вивезення твердих побутових відходів – 1372,11 грн.
- комп’ютерна програма «АІС «Місцеві бюджети рівня села, селища» 1490,00 грн.
- поточний ремонт адмінбудівлі Баштанської міської ради (переустановка
дверей та ремонт перегородки) – 1817,00 грн.
- поточний ремонт фасаду приміщення Баштанської міської ради –
198948,18грн.
- роботи по повторній перевірці димовентканалів топкової адмінбудівлі
міської ради – 729,13грн.
- обробка даних та видача сертифікатів відкритого ключа ЕЦП - 433,00грн.
- поточний ремонт туалету міської ради - 9844,10 грн.
- відшкодування за прибирання адміністративного приміщення – 2142,69 грн.
- оплата за наладку охоронної сигналізації – 7309,98 грн.
- страховий платіж – 336,96 грн.
- виготовлення табличок – 1097,00 грн.
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 7288,69 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата за водопостачання та водовідведення» на суму 2225,12
грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 39242,28 грн.
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 59621,48 грн.
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 20191,91 грн. в т.ч. на:
- членські внески за 2016 рік «Асоціація міст України» - 13728,00 грн.
- збір за забруднення, збір за використання водних ресурсів, пеня, судовий збір
– 6463,91 грн.
При цьому дебіторська заборгованість на 01.10.2016 року склала 983,31 грн.
за передплату періодичних видань.
КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти»:
На розвиток дошкільних закладів освіти по Баштанській міській раді
план з урахуванням змін складає - 6265000,00 грн.
Структура видатків загального фонду галузі характеризується наступними
витратними статтями (4229759,57 грн.):
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 2645127,26 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 583701,67 грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму
31116,10 грн. за господарчі товари та канцелярське приладдя
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на суму 2950,00
грн.
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 346018,63 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 28943,14 грн. в т.ч.
на:
- касове обслуговування – 624,22 грн.
- охорона ДНЗ «Теремок» - 7200,00 грн.
- вивезення твердих побутових відходів – 4630,74 грн.
- послуги зв’язку – 6101,38 грн.
- позачергова технічна перевірка засобів обліку, встановлених у 1ф та 3-ф
електроустановці – 270,29 грн.
- медична дезінфекція, дератизація, дезінсекція – 5700,00 грн.
роботи по повторній перевірці димовентканалів топкових 4-х дитсадків–
2916,51грн.
поточна інвентаризація об’єкта нерухомого майна ДНЗ « Чебурашка» 1500,00 грн.
КЕКВ 2272 «Оплата за водопостачання та водовідведення» на суму 26763,60
грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 183000,00 грн.
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 381321,42 грн.
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на суму 817,75 грн. в т.ч. на:
- збір за забруднення, збір за використання водних ресурсів – 817,75 грн.
При цьому дебіторська заборгованість на 01.10.2016 року по загальному
фонду склала 90,00 грн. за передплату періодичних видань.
КТКВК
070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських,
районних відділів освіти» видатки склали – 416457,20 грн., у тому числі :
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 339614,11 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 74715,09 грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 528,00 грн.
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку» на суму 1600,00 грн. (послуги з проходження
курсу підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель).
По КТКВК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення»:
На соціальний захист та соціальне забезпечення направлені кошти в
сумі – 275127,00 грн.
Видатки міського бюджету направлені на виконання заходів комплексної
програми соціального захисту людей похилого віку та осіб, які перебувають у
складних життєвих обставинах «Турбота» склали 212778,57 грн. по КЕКВ 2730
«Інші виплати населенню» в т.ч. на:
- матеріальна допомога, проходження курсу лікування – 9300,00 грн.
- допомога на поховання – 13000,00 грн.
- оплата за житлово-комунальні послуги учасникам АТО та членам їх родин
– 140424,89 грн.
- корзини та вінки – 1040,00 грн.
- одноразова матеріальна допомога учасникам АТО – 15500,00 грн.
- одноразова матеріальна допомога учасникам ВВВ – 6500,00 грн.
- виплата інвалідам по зору І-ІІ групи за ЖКП – 27013,68 грн.
При цьому дебіторська заборгованість на 01.10.2016 року склала 1530,00
грн. за передплату періодичних видань.
По КТКВК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у
справах молоді»:
На виконання соціальної комплексної програми «Підтримка сім'ї та дітей,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території
Баштанської міської ради на 2013-2015 роки» передбачено фінансування у сумі
20000,00 грн. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», видатки склали в сумі
8669,00 грн. в т.ч. на:
- проведення щорічного конкурсу юних літературознавців ім. Г.А
В'язовського на приз міського голови (подарунок переможцю, учителю) –
6765,00 грн.
- подарунки медалістам – випускник 2016 року – 1904,00 грн.
По КТКВК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів і ветеранів»
На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів та
виконання заходів міської програми «Турбота» направлені кошти в сумі –
25000,00 грн. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».
По КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» видатки склали –
2925619,90 грн.
З загального фонду міського
бюджету кошти по благоустрою
використовувались на:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 43705,58 грн. (фінансування
громадських робіт)

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 9544,29 грн.
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму
165131,79 грн. в т.ч. на:
- сіль технічна – 3021,26 грн.
- оплата за господарські товари,електротовари, вапно, щебінь – 149540,53
грн.
- сіянці: в’язь – 1800,00 грн.
- саджанці в’язя, берези, горіха – 8000,00 грн.
- виготовлення табличок – 2770,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 2495259,03 грн. в
т.ч. на:
- касове обслуговування – 19,19 грн.
- позачергова технічна перевірка засобів обліку, встановлених у 1ф та 3-ф
електроустановці – 1488,55 грн.
- очищення доріг від снігу – 53549,18 грн.
- роботи по прибиранню та утриманню території міста від снігу – 15531,49
грн.
- роботи по обслуговуванню та поточному ремонту мереж зовнішнього
освітлення – 163399,74 грн.
- роботи по прибиранню та утриманню паркової зони міста – 121785,43 грн.
- роботи по утриманню та благоустрою кладовищ – 43230,14 грн.
- роботи по прибиранню та утриманню території міста – 225851,23 грн.
- роботи по виготовленню кліток для тварин – 3214,32 грн.
- роботи по демонтажу новорічної ялинки – 1469,38 грн.
- роботи по утриманню, догляду території озеленення –50783,51 грн.
- роботи з прибирання та утримання вулиць – 145676,31 грн.
- виготовлення меморіальної плити на пам’ятник із композитних листів –
6074,00 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по вул. Ювілейна від
ЦРБ до Військового комісаріату в м. Баштанка – 110796,66 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по вул..Реца від
вул..Ювілейна -199995,53 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по вул..Промислова
від перехрестя з вул..Ювілейна і на переселення – 44625,74 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по вул..Ювілейна до 7
Поперечної- 64112,54 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по вул..Гагаріна від
№74 до №94 -33443,00 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по вул. Баштанської
республіки від вул. Яновського до вул. Сизоненко в м. Баштанка – 199142,87 грн.
- виконання робіт по поточному ремонту електролічильників – 4818,00 грн.
- послуги трактора для буріння ямок під саджанці дерев – 2707,20 грн.
- роботи з облаштування та утримання зелених насаджень (газонів та
квітників) – 28317,57 грн.
- роботи по прибиранню та утриманню дитячих майданчиків – 19571,92 грн.
- роботи по вилову безпритульних тварин – 7177,00 грн.
- роботи по винищуванню бур’янів (покос трави, оброблення гербіцидами) –
144419,28 грн.
- ремонт тротуару центрального парку на суму - 161128,31 грн.

- поточний ремонт тротуару по вул. Баштанської республіки в м. Баштанка –
98272,00 грн.
- поточний ремонт тротуару по вул.. Баштанської республіки (від
вул.Квітнева по вул.Агеєва) – 89682,00 грн.
- поточний ремонт тротуару по вул. Театральна в м. Баштанка – 75294,00
грн.
- поточний ремонт фонтану – 3817,00 грн.
- поточний ремонт дороги по вул. Берегового від буд. №3 до №55 в м.
Баштанка – 32230,00 грн.
- поточний ремонт зовнішнього освітлення ДМ «Казка» - 60196,00 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по греблі ставка між
вул. Бойченко і вул. Агеєва в м. Баштанка – 24136,92 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по провулку між вул.
Андрія Гладкова та вул. Гідності в м. Баштанка – 22051,17 грн.
- транспортні послуги по перевезенню піску – 2200,00 грн.
- роботи по утриманню та поточному ремонту малих архітектурних форм –
37727,56 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по провулку між вул.
Театральна та вул. Баштанської республіки (біля ЗОШ №1) в м. Баштанка –
5145,84 грн.
- поточний ремонт асфальтного покриття автодороги по вул. Сизоненко від
вул. Ювілейної до вул. Баштанської республіки в м. Баштанка – 101356,65 грн.
- виготовлення табличок – 2097,00 грн.
-послуги по землерийним та земельним роботам на суму – 56183,02 грн.
- роботи по лісозаготівлі на суму – 32541,78 грн.
КЕКВ 2272 «Оплата за водопостачання та водовідведення» на суму 3846,48
грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 208132,73 грн.
КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади
клубного типу» видатки склали – 122127,12 грн., у тому числі:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 79124,05 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 19004,19 грн.
КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» на суму 7812,00
грн в т.ч. :
-за господарчі товари на суму 7812,00 грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 7170,00 грн.
КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 9016,88 грн.
При цьому дебіторська заборгованість на 01.10.2016 року склала 67,50 грн.
за передплату періодичних видань.
По КТКВК 110502 « Інші культурно-освітні заходи та заклади»:
На розвиток культури по Баштанській міській раді заплановано 162000,00 грн. в т.ч. касові видатки склали у сумі 153899,90 грн.
Виділення коштів на відзначення Дня виведення військ із Афганістану
(продукти харчування, солодощі) – 4000,00 грн., а також придбання квітів для
оформлення корзин, з метою покладання їх до пам’ятників, вручення квітів
воїнам – інтернаціоналістам, нагородженим грамотами на суму 4000,00 грн. до
Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших держав, Дня

визволення міста Баштанка від фашистських загарбників, Шевченківських днів,
8 Березня, День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення
(придбання подарунків) – 850,00 грн., відзначення 30 річниці Чорнобильської
трагедії 26 квітня 2016 року (проведення фуршету для ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС) – 2000,00 грн., відзначення 71 річниці Дня Перемоги – 9
травня (придбання солодощів та квітів на виготовлення корзин) – 7420,00 грн.,
проведення свята випускного балу 2016 року (придбання подарунків для
випускників ДНЗ) – 2905,00 грн., День захисту дітей (придбання солодощів) –
1700,00 грн., на відзначення заходів присвячених Дню незалежності України
(придбання святкових прапорців-3248,00 грн.,проживання
та харчування
іноземної делегації -4800,00 грн.)-8048,00 грн.,відзначення заходів присвячених
210-й річниці Дня міста та 90-річчя Баштанського району (гвоздики –
1460,00грн.,сувенірна продукція - 28919,90грн.,виготовлення книги «Баштанка
перлина степу» -38000,00 грн.,виготовлення листівок ,календарів, магнітів,
пакетів з символікою – 11005,00 грн.,надання послуг на освітлення та музичний
супровід танцювальним колективам – 9000,00грн., придбання фарб та феєрверку
– 2867,00 грн.,придбання солодощів та продуктів харчування -24225,00 грн.,
розроблення сценарію -4500,00 грн., одноразова матеріальна допомога почесним
громадянам міста -3000,00 грн) по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».
По КТКВК 130115 «Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної
культури»:
Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту на території
ради на період до 2012 року (термін дії подовжено до прийняття нової). Для
проведення масових заходів фізкультури та спорту, а також придбання
спортивної форми, форми для клуба плавання, спортивного інвентарю: сітка
футбольна, футбольні м’ячі, ракетки та шарики для «пін-понга»
заплановано виділити кошти в сумі – 73000,00 грн.
Видатки склали 54647,95 грн. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»:
Виділення коштів у сумі 5768,00 грн. на проведення спортивних заходів у
лютому 2016 року:
- кубки, медалі – 3900,00 грн.
- виготовлення широкоформатної продукції –1868,00 грн.
Виділення коштів у сумі 3850,00 грн. на проведення спортивних заходів у
березні 2016 року:
- кубки, медалі – 1450,00 грн.
- сітка футбольна – 2400,00 грн.
Виділення коштів у сумі 3699,95 грн. на проведення спортивних заходів у
квітні 2016 року на придбання солодощів для учасників змагань.
Виділення коштів у сумі 2250,00 грн. на проведення спортивних заходів у
червні 2016 року на придбання медалей для переможців спортивних змагань.
Виділення коштів на придбання баскетбольної форми – 10680,00 грн.
Виділення коштів у сумі 20650,00 грн. на проведення спортивних заходів у
липні 2016 року на придбання медалей ,подарунків та грамот для переможців
спортивних змагань:

- виділено коштів на придбання спортивного інвентарю для заняття
спортом дітей на літніх канікулах в селах Зелений Яр та Шевченко в сумі
- 4200,00 грн.
- кубки, медалі – 1560,00 грн.
- виготовлення широкоформатної продукції – 490,00 грн.
- придбання подарунків та нагород на суму -14400,00грн.
Виділення коштів у сумі 7750,00грн. грн. на проведення спортивних
заходів у серпні 2016 року:
- кубки, медалі – 3500,00 грн.
- придбання спортивного інвентарю -4250,00 грн.
По КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт,пов’язаних із
будівництвом ,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних
доріг» план з урахуванням внесених змін склав у сумі – 300000,00 грн. по КЕКВ
2240 «оплата послуг (крім комунальних)» на співфінансування робіт , пов`язаних
з поточним ремонтом дороги загального користування державного значення Н11 «Дніпропетровськ-Миколаїв»,направити на ремонт об`їздної дороги .
По КТКВК 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій» план з урахуванням внесених змін склав у сумі –
100000,00 грн. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на виготовлення
схеми оптимізації системи водопостачання та водовідведення міста.
КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»: видатки склали у
сумі – 16000,00 грн. по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» (надання субвенції із місцевого бюджету державного
бюджету для поліпшення матеріальної бази УСЗН у Баштанському районі в сумі
5000,00 грн. по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного
управління інших рівнів» (надання субвенції УДКСУ у Баштанському районі
Миколаївської області на придбання обладнання для модернізації банківського
обслуговування місцевих бюджетів) в сумі 11000,00грн.
По КТКВК 250380 «Інші субвенції»: видатки склали у сумі 530925,00
грн. в т.ч. на:
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів –
287025,00 грн. (утримання об’єднаного трудового архіву, підвіз дітей до
дошкільних закладів освіти, з метою недопущення погіршення організації
навчально-виховної роботи з дітьми, підлітками та молоддю
територіальної громади міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради по
організації та проведенню культурно-масових заходів)
- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів –
243900,00 грн. (придбання медичного обладнання в Баштанську
центральну лікарню для клінічної лабораторії,для поліпшення
матеріальної бази Державного навчального закладу «Баштанськой
професійний ліцей на придбання музичного обладнання, придбання та
монтаж новітнього світлового обладнання сцени районного Будинку

культури та музичного обладнання ,придбання комплектів підручників
для загальноосвітніх навчальних закладів )
КТКВК 250404 «Інші видатки»: по Баштанській міській раді
заплановано кошти в сумі – 463670,00 грн., а також фінансування КО
«Правопорядок» - 423670,00 грн.
Видатки по Баштанській міській раді склали в сумі 160395,42 грн. в тому
числі на:
- послуги у сфері інформатизації: розробка, створення, функціонування
офіційної веб-сторінки – 4800,00 грн.
- проведення інвентаризації – 3456,90грн.
- складання технічних проектів та кошторисів (вимірник-проект), збір
вихідних даних, аналіз матеріалів – 152138,52 грн.
З загального фонду бюджету проводиться фінансування комунальної
організації «Правопорядок» -312307,00 грн.
Спеціальний фонд:
КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»:
На розвиток органів місцевого самоврядування по Баштанській міській
раді план з урахуванням змін складає в сумі - 417000,00 грн.
Видатки склали у сумі 274452,23 грн. в тому числі на:
- придбання системного блоку, принтера лазерного, ноутбука, комп’ютера в
зборі, монітора, проектора, фотоапарата, придбання комплекту офісних
меблів – 137607,00 грн.
- виготовлення ПКД (перерахунок) на об’єкт «Капітальний ремонт 1-го
поверху адмінприміщення та сходової клітки Баштанської міської ради» 15000,00 грн.
- експертиза «Капітальний ремонт 1-го поверху адмінприміщення та
сходової клітки Баштанської міської ради» - 779,10 грн.
- Капітальний ремонт 1-го поверху адмінприміщення та сходової клітки
Баштанської міської ради» - 119749,73 грн.
- здійснення авторського нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт 1-го
поверху адмінприміщення та сходової клітки Баштанської міської ради» 1316,40 грн.
КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти»:
На розвиток дошкільних закладів освіти по Баштанській міській раді
план з урахуванням змін складає - 2240623,62 грн.
Структура видатків загального фонду галузі характеризується наступними
витратними статтями (1658157,45 грн.):
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар
– 68414,74 грн.;
- продукти харчування – 330660,68 грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування –
795771,88 грн.;
- коригування РП – 270513 «Капітальний ремонт мереж водопроводу та
каналізації в ДНЗ «Дюймовочка»» – 8000,00 грн.

- капітальний ремонт внутрішніх мереж водопроводу та каналізації в ДНЗ
«Дюймовочка» – 275225,86 грн.
- здійснення технічного нагляду «Капітальний ремонт мереж водопроводу
та каналізації в ДНЗ «Дюймовочка»» – 4350,29 грн.
- корегування ПР-270513 « Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху
(кухні та дитячої вбиральні) ДНЗ №3 «Чебурашка»» - 7000,00 грн.
- Капітальний ремонт 1-го поверху (кухні та дитячої вбиральні) ДНЗ №3
«Чебурашка» - 164522,00 грн.
- технічний нагляд по капітальному ремонту приміщень 1-го поверху (кухні
та дитячої вбиральні) ДНЗ №3 «Чебурашка»» - 2508,00 грн.
- здійснення авторського нагляду « Капітальний ремонт приміщень 1-го
поверху (кухні та дитячої вбиральні) ДНЗ №3 «Чебурашка» -1704,00 грн.
По КТКВК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих
органів влади» план з урахуванням внесених змін склав у сумі – 475000,00 грн.
Видатки склали у сумі 46000,00 грн.
- на виготовлення ПКД «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку та
інженерних мереж по вул. Сизоненко,5.-16000,00грн.
- на виготовлення ПКД «Капітальний ремонт внутрішніх каналізаційної
мережі будівлі гуртожитку по вул. Промислова ,17а.-30000,00грн.
По КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» видатки склали
250168,99 грн. у тому числі на:
- виплата заробітної плати з нарахуваннями по громадським роботам –
53249,87грн.;
- пам’ятник «Героям Небесної Сотні та борцям за незалежність України» 163985,00 грн.
- оплата за монтажні,налагоджувальні роботи та тех..обслуговування
електрообладнання -6741,50 грн.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 26192,52
грн.
По КПКВК 150101 «Капітальні вкладення» видатки склали 30415,42
грн. у тому числі на:
- виготовлення ПКД (перерахунок) на об’єкт «Реконструкція ДНЗ
«Теремок» по вул. Яновського,2 в м. Баштанка» - 19557,00 грн.
- експертиза ПД «Реконструкція ДНЗ «Теремок» по вул. Яновського,2 в м.
Баштанка» - 3784,56 грн.
- експертиза ПД «Реконструкція дамби-переїзду ставка на території
Баштанської міської ради» - 7016,68 грн.
- експертиза ПД «Реконструкція дамби-переїзду ставка на території
Баштанської міської ради» - 57,18 грн.
По КТКВК 180409 «Внески органів влади АРК та органів місцевого
самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності»
видатки склали 694933,01 грн. у тому числі КП «Міськводоканалу» на
придбання лічильника, затвор, фланці та труби,насосна станція,насос,комплект
хомутів та засувок – 412635,00 грн. та КП «Добробут» на снігоприбирач, бункер

піскорозкидального обладнання МДКЗ, мотор, редуктор, гідравлічна система до
піскорозкидача – 282298,01 грн.
По КТКВК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього
природного середовища» видатки склали 35352,11 грн. у тому числі на
придбання саджанців дерев для озеленення міста – 8200,00 грн. та ліквідація
стихійних сміттєзвалищ – 20313,06 грн.,коригування кошторисної документації і
супровід експертизи до робочого проекту « Виготовлення проектно-кошторисної
документації на будівництво ІІ черги каналізаційних очисних споруд
м.Баштанка» -5112,00 грн.,експертиза кошторисної частини проектної
документації за робочим проектом « Виготовлення проектно-кошторисної
документації на будівництво ІІ черги каналізаційних очисних споруд
м.Баштанка» - 1727,05 грн.
Перший заступник міського голови

С.В.Березовська

