
 
 

Татарбунарська міська рада 
 
 
 

 
 
 

МАТЕРІАЛИ 
Позачергової 32 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 22.01.2019 року о 14 год 00 хв. 
 проведення спільної депутатської комісії 
позачергової 32 сесії 7 скликання 21.01.2019 о 
14 год. 00 хв.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Порядок дений  позачергової тридцять другої сесії сьомого скликання 
 
 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 року 
№ 724-VIІ «Про міський бюджет на 2019 рік» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

        тридцята друга сесія VIІ скликання 
 
 

 
  
 

 
Відповідно до пункту 23  частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного 
кодексу України, Татарбунарська міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 30.11.2018 
року     № 724-VIІ «Про  міський   бюджет на 2019 рік»: 
 1.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету міста Татарбунари на 2019 
рік» відповідно додатку 1 цього рішення (додається); 
 1.2. до додатку 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 
2019 рік» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 
 1.3. до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету м. Татарбунари 
на 2019 рік» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається); 
 1.4. до додатку 4 «Міжбюджетні трансферти міського бюджету на 2019 
рік» відповідно до додатку 4 до цього рішення (додається); 
 1.5. до додатку 5 «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у 2019 році» відповідно до додатку 5 до 
цього рішення (додається); 
 1.6. до додатку 6 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть 
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» відповідно до додатку 6 
до цього рішення (додається); 
  
 2. Надати згоду на прийняття з державної у комунальну власність 
Татарбунарської міської ради частину дороги № О162442 Татарбунари-
Каменське Т-16-08 від км. 0+ 000 до км.1+200 в межах м. Татарбунари. 
 
 3. Затвердити розпорядження міського голови від 27.12.2018 року  № 
254-р «Про внесення змін до розпису видатків міського бюджету на 2018 
рік», яке додається. 
 

Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 30.11.2018 року № 724-VIІ 
«Про міський бюджет на 2019 рік» 



 4. Надати дозвіл на продовження дії Договору оренди майна спільної 
власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району 
(трактор Т-40), укладеного між відділом освіти Татарбунарської 
райдержадміністрації та Татарбунарською міською радою. 
 
 5. Затвердити обсяги  фінансування  міських програм «Розвитку  
футболу м. Татарбунари,»  «Правопорядок»  на  2019 рік: 

Обсяги фінансування  заходів  міської програми «Розвитку футболу 
м.  Татарбунари»  на 2019 рік 

  № 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

 Виконавець 

 Утримання  міського  стадіону (електроенергія) 20 0000,00 Виконком 
міської ради 

                              ВСЬОГО 
 

20 0000,00  

Обсяги  фінансування  заходів  міської програми «Правопорядок»  на 2019 
рік 

 
№ 
п/п 

        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

 Виконавець 

1. Придбання  відеокамер     50 0000,00 Виконавчий 
комітет 

                              ВСЬОГО 
 

50 000,00  

 
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 
 
 
 
 

     Проект рішення підготовлено виконавчим 
     комітетом (апаратом) міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Додаток №2   
   до рішення  міської ради від _____2019  № ____ -VII  
      

Зміни до Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік 

     (грн.) 

Код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього в т.ч. бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -290000,00 290000,00 290000,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 0,00 -290000,00 290000,00 290000,00 

208100 На початок періоду 0,00       
208200 На кінець періоду 0,00       

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,00 -290000,00 290000,00 290000,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -290000,00 290000,00 290000,00 
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -290000,00 290000,00 290000,00 
602100 На початок періоду 0,00       
602200 На кінець періоду 0,00       

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,00 -290000,00 290000,00 290000,00 

      
 Міський голова   А.П.Глущенко  
Вик.: Лютикова Л.С.     

 



            
Додаток № 3 

до рішення  міської ради від 
___2019  №  ___ - VII     

 

             
Зміни до РОЗПОДІЛУ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік  
               (грн.)  

Код 
програмн

ої 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ
мної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

видатк
ів та 

кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків згідно з  ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

Кошт
и що 
пере
дают
ься із 
загал
ьного 

до 
спец 

Усього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

вид
атк
и 

роз
вит
ку 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитку 

видат
ки 

спож
иван

ня 

з них 

  
вид
атк
и 

роз
вит
ку 

опл
ата 
пра
ці 

ко
му
нал
ьні 
пос
луг
и 
та 

ене
рго
нос

ії 

оплат
а 

праці 

ко
му
нал
ьні 
пос
луг
и 
та 

ене
рго
нос

ії 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

0100     Державне управління           50413,00 50413,00         50413,00   

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської 
рад 

          50413,00 50413,00         50413,00   

6000     Житлово-комунальне господарство 168379,00 168379,00       1545700,00 1545700,00         1714079,00   

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 120000,00 120000,00       1395700,00 1395700,00         1515700,00   

      в т ч. КП  "Водопостачальник" 120000,00 120000,00       1395700,00 1395700,00         1515700,00   

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 48379,00 48379,00       150000,00 150000,00         198379,00   

      в т. ч. Виконком 48379,00 48379,00       80000,00 80000,00         128379,00   



       УМКВ           70000,00 70000,00         70000,00   

7000     Економічна діяльність -290000,00 -290000,00       6150073,00 6150073,00         5860073,00   

0117330 7330 0443 
Будівництво інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 

власності 
          484000,00 484000,00         484000,00   

      в т. ч. Виконком           134000,00 134000,00         134000,00   
      в т.ч. КП "Водопостачальник"           350000,00 350000,00         350000,00   

0117363 7363 0490 

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій 

          5376073,00 5376073,00         5376073,00   

      в т. ч. КП Бесарабія           5376073,00 5376073,00         5376073,00 29000
0 

0117461 7461 0456 
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 

-290000,00 -290000,00       290000,00 290000,00           29000
0 

      в т. ч. КП Бесарабія -290000,00 -290000,00       290000,00 290000,00           29000
0 

8000     Інша діяльність           50216,00 50000,00 216,00 0,00 0,00 0,00 50216,00   

0118230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та 
безпеки           50000,00 50000,00         50000,00   

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів           216,00   216,00       216,00   

      в т. ч.КП Водопостачальник           216,00   216,00       216,00   
9000     Міжбюджетні трансферти 444000,00 444000,00       60000,00 60000,00     0,00 0,00 504000,00   

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  444000,00 444000,00       60000,00 60000,00     0,00 0,00 504000,00   

      

Субвенція Татарбунарському районному 
бюджету для Татарбунарського НВК 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія" на 
придбання інтерактивного обладнання  

          25000,00 25000,00         25000,00   

      

Субвенція Татарбунарському  
районному бюджету для комунального 
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Колосок»  на придбання 
меблів на суму 10 000 грн. та на 
придбання матеріалів на суму 19 000 
грн. 

19000,00 19000,00       10000,00 10000,00         29000,00   



      

Субвенція Татарбунарському  
районному бюджету для відділу освіти 
Татарбунарської райдержадміністрації 
на придбання вугілля для опалення 
будівель дошкільних закладів освіти 
міста Татарбунари 

355000,00 355000,00                   355000,00   

      

Субвенція Татарбунарському районному 
бюджету для перерахування Одеському 
обласному бюджету на утримання 
державного навчального закладу 
"Татарбунарського професійно-
технічного аграрного училища"  

40000,00 40000,00                   40000,00   

      

Субвенція Татарбунарському  
районному бюджету для Будинку 
Милосердя територіального центру 
Татарбунарської райдержадміністрації 
на  придбання миючих засобів 

15000,00 15000,00                   15000,00   

      

Субвенція Татарбунарському районному 
бюджету для КЗ  "Татарбунарська 
центральна районна лікарня" на 
придбання медичного біохімічного 
аналізатора МБА -540 

          25000,00 25000,00         25000,00   

      

Субвенція Татарбунарському  
районному бюджету для 
Татарбунарської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
В.З.Тура на придбання матеріалів для 8 - 
Б класу 

15000,00 15000,00                   15000,00   

      Усього 322379,00 322379,00 0,00 0,00 0,00 7856402,00 7856186,00 216,00 0,00 0,00 0,00 8178781,00 29000
0,00 

                 
 Міський голова      А.П.Глущенко        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

Додаток № 4 
до  рішення  міської ради від 

___2019  № ______-VІІ 
    ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ    
    міського бюджету на 2019рік     
Код Найменуванн

я бюджету-
одержувача/ 

надавача 
міжбюджетн

ого 
трансферту 

Трансферти з інших місцевих 
бюджетів 

Трансферти іншим бюджетам  

дотація 
на: 

субвенції усього дотація 
на: 

субвенції усього  
зага
льн
ого 
фон
ду 
на: 

спеціального 
фонду на: 

загального фонду на:  спеціального 
фонду на: 

 

найменування трансферту субвенція районному бюджету  
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16  

9770 

Районний 
бюджет 
Татарбунарсь
кого району/ 
міський 
бюджет м. 
Татарбунари                       0 

 

                             
                             
                             

Х УСЬОГО                 0 0 0 0  
               
 Міський голова        А.П.Глущенко     
               
Вик:  Лютикова Л.С.              



        Додаток 5 
       до  рішення міської ради  
       від ___.2019 року   
       № ___ - VII   
          
  РОЗПОДІЛ   
 витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 
 програм у 2019 році 
         (грн) 

Код 
Програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів  

Код       
Типової 

Програмн
ої 

класифіка
ції 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів 

Код 
Функці
ональн

ої 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту
вання 

бюджет
у 

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми/ 

підпрограми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування 
місцевої/  

регіональної 
програми 

Дата та 
номер 

документа, 
яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму 

Усього Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8000     Інша діяльність     50000,00   50000,00 50000,00 

0118230 8230   Інші заходи громадського порядку та 
безпеки 

Програма 
"Правопорядок" 

рішення від 
12.04.2018 
№ 582-VII 

50000,00   50000,00 50000,00 

                    

х х х УСЬОГО х х 50000,00   50000,00 50000,00 

          
 Міський голова  А.П.Глущенко      
          
Вик: Лютикова Л.С.         

 



    

Додаток № 6 
до  рішення  міської ради від ____.2019  

№ ____-VІІ 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2019  році будуть проводитися за рахунок коштів 
бюджету розвитку 

          грн. 

Код ФКВКБ 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Назва об’єктів відповідно  
до проектно- кошторисної 

документації тощо 

Загальний 
обсяг 

фінансуванн
я 

будівництва  

Відсоток 
завершенос

ті  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки  

 Всього 
видатків 

на 
завершенн

я 
будівництв
а об’єктів 

на 
майбутні 

роки  

Разом 
видатків 

на 
поточни

й рік  

1 2 3 4 5 6 7 
  Державне управління         50413 

0110150/3110 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад  

Придбання сканерів, 
принтерів, комп'юторів, 
ксероксів, ноутбуків       50413 

6000 Житлово-комунальне господарство         1545700 

0116013/3210 
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 

Придбання АВР до 
дизельного генератора 
закритого типу  ( КП 
"Водопостачальник")       140500 

0116013/3210 
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 

Придбання корпусу до 
дизельного генератора 
закритого типу (КП 
Вдопостачальник)       130200 



0116013/3210   
Капітальний ремонт насосів 
(КП Водопостачальник)       45000 

    
Придбання насосів (КП 
"Водопостачальник")       80000 

0116013/3210   

Придбання сміттєвозів для 
КП "Водопостачальник" 
Татарбунарської міської ради 
Одеської області (КП 
"Водопостачальник")       1000000 

0116030/3110   Придбання гойдалок       80000 

0116030/3110   

Придбання двигуна на 
автомобіль ГАЗ - 53 (вишка)     
( УМКВ)       70000 

7000 Економічна діяльність         6150073 

0117330/3210   

Будівництво свердловини в 
м. Татарбунари Одеської 
області (КП 
"Водопостачальник")       290000 

0117330/3210   

Виготовлення проектно-
кошторисної документації по 
об'єкту "Будівництво 
свердловини в м. 
Татарбунари Одеської 
області" (КП 
"Водопостачальник")       60000 

0117330/3122   

Виготовлення проектної 
документації на будівництво 
виставкового залу на 
територіх колишньої 
Татарбунарської фортеці у м. 
Татарбунари Одеської 
області       70000 



0117330/3122   

Виготовлення проектно-
кошторисної документації по 
об'єкту «Міні футбольне 
поле зі штучним покриттям в 
парк ім. В.З. Тура, по вул. Л. 
Українки, м. Татарбунари, 
Татарбунарський район, 
Одеська область - 
будівництво»       64000 

0117363/3210   

Будівництво водонапірної 
насосної станції за адресою: 
вул Степова, буд. 6 м. 
Татарбунари, Одеської 
області (КП "Бесарабія")       5376073 

0117461/3210 
Утримання та розвиток автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок 
коштів місцевого бюджету 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вулиці Київська від вул. 
Степова  до вул.Ізмаїльська в 
м. Татарбунари  Одеської  
області (КП "Бесарабія")       290000 

8000 Інша діяльність         50000 
0118230/3110   Придбання відеокомер       50000 

9000           60000 

0119770/3220   

Субвенція Татарбунарському 
районному бюджету для 
Татарбунарського НВК 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія" 
на придбання інтерактивного 
обладнання        25000 



0119770/3220   

Субвенція Татарбунарському 
районному бюджету для КЗ  
"Татарбунарська центральна 
районна лікарня" на 
придбання медичного 
біохімічного аналізатора 
МБА -540       25000 

0119773220   

Субвенція Татарбунарському  
районному бюджету для 
комунального закладу 
«Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) 
«Колосок»  на придбання 
меблів на суму 10 000 грн.        10000 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         7856186 

 Міський голова   А.П. Глущенко 
Виконавець: Лютикова Л.С.      

 


