
 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

_Тридцять п’ята  сесія VII 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 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 

рік» відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається); 

 1.2. до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету м. Татарбунари на 

2019 рік» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 

 1.3. до додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 

році» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається). 

   

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

Міський голова                                                  А.П.Глущенко 

 

«__» _________ 2019 р. 

№ _____ -VII 

 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 30.11.2018 року № 724-VIІ 

«Про міський бюджет на 2019 рік» 



      

   
Додаток № 1 

  

   
до рішення  міської ради від __.06.2019  № ___ -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 48800,00 -48800,00 -48800,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів 

0,00 48800,00 -48800,00 -48800,00 

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 48800,00 -48800,00 -48800,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00       

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 48800,00 -48800,00 -48800,00 

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 48800,00 -48800,00 -48800,00 

      

 
Міський голова 

  
А.П.Глущенко 

 
Вик.: Лютикова Л.С. 

     



 

 

            

Додато

к № 2 

до 

рішення  

міської 

ради від 

__.06.20

19  № 

___ - 

VII     
            Зміни до РОЗПОДІЛУ 

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік 

               
(грн.) 

Код 
програмно

ї 
класифіка

ції 
видатків та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи
фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдж

етів 

Код  
функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредиту
вання 

бюджет
у 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму видатків 
згідно з  ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 
Усього 

видатки 
споживання 

з них 

видат
ки 

розв
итку 

Усього 
у тому числі  

бюджет 
розвитку 

видатк
и 

спожи
вання 

з них 

  
видат

ки 
розв
итку 

оплата 
праці 

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії 

оплат
а 

праці 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергон
осії 

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

0100     
Державне 

управління 
30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 

0111 111 150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної ради, 

районної у місті 

30000 30000                   30000 



ради (у разі її 

створення), міської, 

селищної, сільської 

рад 

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

18800,

00 
18800,00 0,00 0,00 0,00 

-

120000

,00 

-120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-

101200

,00 

0116013 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

48800,

00 
48800,00   0,00 0,00 

-

120000

,00 

-120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-

71200,

00 

      
 в тому числі КП 

"Водопостачальик" 

48800,

00 
48800,00       

-

120000

,00 

-120000,00         

-

71200,

00 

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

-

30000,

00 

-30000,00                   

-

30000,

00 

7000     
Економічна 

діяльність 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71200,

00 
71200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71200,

00 

0117330 7330 0443 

Будівництво1 інших 

об'єктів соціальної 

та виробничої 

інфраструктури 

комунальної 

власності 

0,00         
71200,

00 
71200,00         

71200,

00 

      
 в тому числі КП 

"Водопостачальик" 
                      0,00 

      Усього 
48800,

00 
48800,00 0,00 0,00 0,00 

-

48800,

00 

-48800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

 

Міський 
голова 

     
А.П.Глущенко 

      

                Виконавець:   Лютикова 
Л.С. 

               

 

 



 

         

     

Додаток № 3 

до рішення   від ___06.2019 № __ -VII    

Зміни до розподілу  коштів бюджету розвитку за об"єктами  у 2019 році 

        

  

 

 

(тис. грн.)/грн. 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код  Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного 

розпорядника, 

відповідального 

виконавця, бюджетної 

програми  

згідно з типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів 

Назва об’єкта 

відповідно  до 

проектно- 

кошторисної 

документації  

Строк 

реалізації 

обьєкта (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

обьєкта , 

грн 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,грн 

Рівень 

будівельної 

готовності 

обьєкта на кінець 

бюджетного 

періоду,% 

6000 
    

Житлово-комунальне 

господарство 

      -120 000,0 
  

0116013/3210 

    

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Придбання машини для 

прочистки каналізації ( 

КП 

"Водопостачальник") 

    -135 000,0 

  

0116013/3210       

Придбання засувок 

флянцевих (КП 

"Водопостачальник") 

    15 000,0 

  

7000     
Економічна 

діяльність 

      71 200,0 
  



0117330/3210 7330 0443 

Будівництво1 інших 

об'єктів соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної власності 

Будівництво 

монолітного 

фундаменту під 

водонапірну башню, за 

адресою: м. 

Татарбунари, вул. 

Суворова, 41/1 (КП 

"Водопостачальник") 

    

65 600,0   

0117330/3210 7330 0443 

Будівництво1 інших 

об'єктів соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної власності 

Будівництво 

монолітного 

фундаменту під 

водонапірну башню, за 

адресою: м. 

Татарбунари, вул. 

Борисівська,19/1 (КП 

"Водопостачальник") 

    

65 600,0   

1173330/3210 7330 0443 

Будівництво1 інших 

об'єктів соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної власності 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації по об'єкту 

"Будівництво 

свердловини в м. 

Татарбунари Одеської 

області" (КП 

"Водопостачальник") 

    

-60 000,0   

      Всього        -48 800,0   

    
     

  
Міський голова 

 

А.П.Глущенко    
 

Вик. 

Лютикова 

Л.С. 
   

      

 

 

 


