
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 002 679,00 гривень та

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

7 323 092,00 гривень, у тому числі загального фонду

0110150

(код) (КФКВК)

(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3. 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

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 154-р від 08.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

_____________________№____________________________

гривень.спеціального фонду- 320 413,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
7. Мета бюджетної програми

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Капітальні видатки



(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

08.10.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

0

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

Усього 0,00
1 54

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 0,00 7 002 679,007 002 679,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету
1 4

№ з/п

6 7
0,00

Усього

5

Усього

4

гривень

УСЬОГО 7 002 679,00 320 413,00 7 323 092,00
2 Забезпечення фінансування для капітальних видатків 0,00 320 413,00 320 413,00

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

41,00

0 Видатки, пов`язані з придбанням обладнання і предметів 
довгострокового користування

грн. кошторис 0,00 50 413,00 50 413,00

0 Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 41,00 0,00

270 000,00
0 продукту 0,00
0 Видатки пов`язані з капітальним ремонтом об`єктів грн. кошторис 0,00 270 000,00

2 290,00

0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.
журнал реєстрації розпоряджень 

голови міської ради та рішень сесії 250,00 0,00 250,00

0 Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг од. картотека вхідної і вихідної 
кореспонденції

2 290,00 0,00

1,00
0 Кількість  обладнання і предметів довгострокового користування шт. розшифровка 0,00 4,00 4,00
0 Кількість об`єктів ,що підлягають капремонту шт. розрахунок 0,00 1,00

0 Кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника од. Картотека вхідної і вихідної 
кореспонденції

33,00 0,00 33,00

0,000 ефективності

7,00

0 Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 170 797,05 0,00 170 797,05

0 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. журнал реєстрації розпоряджень 
голови міської ради та рішень

7,00 0,00

270 000,00
0 Середня вартість одного обладнання грн. розрахунок 0,00 12 603,25 12 603,25
0 Середня вартість капітального ремонту грн. розрахунок 0,00 270 000,00



М.П.



(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

Ціль державної політики

3. 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

196 560,00 гривень, у тому числі загального фонду

0113140

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 196 560,00 гривень та

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 154-р від 08.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

гривень.спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей (дітей-сиріт,дітей,позбавлених батьківського піклування,обдарованих дітей,з малозабезпечених,неповних та багатодітних сімей,дітей,батьки,яких є учасниками АТО чи 
мобіліз., постражд. від Чорноб.катастр.та інше.

1



М.П.
(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

08.10.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

0

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 0,00 196 560,00196 560,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по оздоровленню та 
відпочинку дітей

1 4

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

2 3 5

6 7
0,00

Усього

Усього

0,00 196 560,00
54

4

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

Усього 196 560,00 0,00 196 560,00

УСЬОГО 196 560,00 0,00 196 560,00

1 Міська програма "Оздоровлення дітей м.Татарбунари" 196 560,00
1

Найменування місцевої / регіональної програми

196 560,00
0 продукту 0,00
0 Видатки пов`язані з придбанням путівок грн. кошторис 196 560,00 0,00

104,00
0 ефективності 0,00
0 Кількість придбаних путівок од. розшифровка 104,00 0,00

109,000
Динаміка збільшення кількості придбаних путівок у плановому 

періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відс. розрахунок 109,00 0,00

1 890,00
0 якості 0,00
0 Середня вартість однієї путівки грн. розшифровка 1 890,00 0,00



(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

Ціль державної політики

3. 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

673 940,00 гривень, у тому числі загального фонду

0114081

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 673 940,00 гривень та

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 154-р від 08.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

гривень.спеціального фонду- 0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Забезпечення діяльності закладів в галузі культури і мистецтва
7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва1



М.П.
(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

08.10.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

0

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 0,00 673 940,00673 940,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення належного функціонування закладів в галузі культури і мистецтва
1 4

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

2 3 5

6 7
0,00

Усього

Усього

0,00 673 940,00
54

4

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

Усього 673 940,00 0,00 673 940,00

УСЬОГО 673 940,00 0,00 673 940,00

1 Міська програма "Культурно-масових та мистецьких заходів" 673 940,00
1

Найменування місцевої / регіональної програми

1,00
0 Видатки, пов`язані  з проведенням культурно-мистецьких заходів грн. кошторис 673 940,00 0,00 673 940,00
0 Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 1,00 0,00

0,00
0 Кількість проведених культурно-мистецьких заходів од. розшифровка 93,00 0,00 93,00
0 продукту

0,00
0 Середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 7 246,67 0,00 7 246,67
0 ефективності

0,00

0 Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок 102,00 0,00 102,00

0 якості



(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

Ціль державної політики

3. 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

9. Напрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

3 609 906,00 гривень, у тому числі загального фонду

0116013

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 948 206,00 гривень та

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 154-р від 08.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

гривень.спеціального фонду- 661 700,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Завдання

Забезпечення належної та безперебійної роботи КП "Водопостачальник"
7. Мета бюджетної програми

1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства



М.П.

гривень

(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

08.10.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

гривень

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

0

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 0,00 2 948 206,002 948 206,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення фінансування для підвищення якості та кількості наданих послуг по 
водопостачанню та водовідведенню

1 4

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

2 Забезпечення фінансування для капітальних видатків 0,00 661 700,00 661 700,00

6 7
0,00

Усього

Усього 0,00
1 5

0 Кількість штатних одиниць КП "Водопостачальник" од. штатний розпис 51,75 0,00 51,75

УСЬОГО 2 948 206,00 661 700,00 3 609 906,00

4

4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

21,00
0 Кількість насосних станцій шт. розшифровка 1,00 0,00 1,00
0 Кількість скважин шт. розшифровка 21,00 0,00

0,000 продукту

2 948 206,00

0 Видатки,пов`язані з капітальними затратами грн. кошторис 0,00 661 700,00 661 700,00

0 Видатки пов`язані  із забезпеченням безперебійної роботи КП 
"Водопостачальник"

грн. кошторис 2 948 206,00 0,00

3 780,00
0 Обсяг поданої води тис.куб.м розшифровка 165,78 0,00 165,78
0 Кількість точок споживання од. розшифровка 3 780,00 0,00

0 Фактична собівартість 1 куб.м.води грн. розрахунок 20,00 0,00 20,00

8,00
0 ефективності 0,00
0 Кількість придбаного капітального обладнання шт. розшифровка 0,00 8,00

207 712,50
0 якості 0,00
0 Середні витрати на рік на обладнання грн. розрахунок 0,00 207 712,50

75,920 Динаміка витрат КП "Водопостачальник" у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок 75,92 0,00

0 Динаміка капітальних витрат у плановому періоді відповідно до 
фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок 0,00 45,00 45,00



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 557 342,00 гривень та

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

5 209 842,00 гривень, у тому числі загального фонду

0116030

(код) (КФКВК)

(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3. 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 154-р від 08.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

_____________________№____________________________

гривень.спеціального фонду- 652 500,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Підвищення рівня благоустрою міста
7. Мета бюджетної програми

1 Забезпечення належного функціонування організацій благоустрою населених пунктів
2 Забезпечення надання капітальних видатків



М.П.
(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

08.10.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

0

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

Усього 0,00
1 54

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 0,00 4 557 342,004 557 342,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення належного функціонування організацій благоустрою населених пунктів
1 4

№ з/п

6 7
0,00

Усього

5

Усього

4

гривень

УСЬОГО 4 557 342,00 652 500,00 5 209 842,00
2 Забезпечення надання капітальних видатків 0,00 652 500,00 652 500,00

Напрями використання бюджетних коштів

2 3

652 500,00
0 Кількість штатних одиниць в ЗБМ УМКВ од. штатний розпис 30,00 0,00 30,00
0 Витрати,пов`язані з капітальними видатками грн. кошторис 0,00 652 500,00

6,00
0 продукту 0,00
0 Кількість штатних одиниць в КП "Бессарабія" од. штатний розпис 6,00 0,00

0,00
0 Кількість об`єктів,на які надано капітальні видатки од. розшифровка 0,00 6,00 6,00
0 продукту

4 557 842,00
0 Видатки надані на організацію  благоустрою міста грн. акт виконаних робіт 0,00 280 000,00 280 000,00
0 Видатки надані на організацію  благоустрою міста грн. кошторис 4 557 842,00 0,00

0,00
0 ефективності 0,00
0 ефективності

60,50
0 Середні витрати на 1 штатну одиницю тис.грн. розрахунок 126,60 0,00 126,60
0 Середні витрати на 1 об`єкт тис.грн. розрахунок 0,00 60,50



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

Ціль державної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

25 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

0117350

(код) (КФКВК)

(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3. 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 154-р від 08.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

№

гривень.спеціального фонду- 25 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Мета бюджетної програми



М.П.

гривень

(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

08.10.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

гривень

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

4

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

0

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

4

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 25 000,00 25 000,000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм для виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

1 4

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

УСЬОГО 0,00 25 000,00 25 000,00

6 7
0,00

Усього

Усього 0,00
1 5

25 000,00

0 продукту 0,00

0 Видатки,пов`язані з виготовленням проекту землеустрою грн. інформації про зміни до міського 
бюджету

0,00 25 000,00

25 000,000 Середні витрати на 1 проект грн. інформації про зміни до міського 
бюджету

0,00 25 000,00

1,00

0 ефективності 0,00

0 Кількість об`єктів,яким потрібно виготовлення проекту землеустрою од. інформації про зміни до міського 
бюджету

0,00 1,00



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

Ціль державної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

15 150 971,45 гривень, у тому числі загального фонду

0117363

(код) (КФКВК)

(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

3. 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

(найменування бюджетної програми)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 154-р від 08.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

_____________________№____________________________

гривень.спеціального фонду- 15 150 971,45

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
7. Мета бюджетної програми

1 Забезпечення належного виконання інвестиційних проектів



М.П.

гривень

(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

08.10.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

4

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

0

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

4

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 15 150 971,45 15 150 971,450,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Виконання робіт по капітальному будівництві (придбанні) інших об'єктів
1 4

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3 5

УСЬОГО 0,00 15 150 971,45 15 150 971,45

6 7
0,00

Усього

Усього 0,00
1 5

15 150 971,45
0 продукту 0,00
0 Видатки пов`язані з виконанням інвестиційних проектів грн. кошторис 0,00 15 150 971,45

1 683 441,270 Середні витрати грн. розрахунок 0,00 1 683 441,27

9,00
0 ефективності 0,00
0 Кількість інвестиційних проектів шт. кошторис 0,00 9,00



(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

Ціль державної політики

3. 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 295 000,00 гривень та

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

3 170 400,00 гривень, у тому числі загального фонду

0117461

(код) (КФКВК)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 154-р від 08.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

гривень.спеціального фонду- 875 400,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Забезпечення фінансування для належного утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури1



М.П.
(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

08.10.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміруПоказники Загальний фонд Спеціальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

0

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

Усього 0,00
1 54

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 875 400,00 875 400,000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Виконання робіт по капітальному ремонті інших об'єктів
1 4

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2 3 5

6 7
0,00

Усього

Усього

УСЬОГО 2 295 000,00 875 400,00 3 170 400,00

2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо утримання і ремонту 
автомобільних доріг

2 295 000,00 0,00 2 295 000,00

2 295 000,00

0 Видатки,пов`язані з капітальним ремонтом дорожнього покриття 
вулиць міста

грн. кошторис 0,00 875 400,00 875 400,00

0 Видатки,пов`язані з поточним ремонтом дорожнього покриття вулиць 
міста

грн. кошторис 2 295 000,00 0,00

0,00

0 Кількість об`єктів,яким планується поточний ремонт дорожнього 
покриття

од. розшифровка 13,00 0,00 13,00

0 продукту

7,00

0 ефективності 0,00

0 кількістьоб`єктів,яким планується капітальний ремонт дорожнього 
покриття

од. розшифровка 0,00 7,00

176 538,46

0 Середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття одного 
об`єкта

грн. розрахунок 0,00 125 057,00 125 057,00

0 Середні витрати на поточний ремонт дорожнього покриття одного 
об`єкта

грн. розрахунок 176 538,46 0,00

118,000 Динаміка витрат по  капітальному ремонту в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок 0,00 118,00

0,00

0 Динаміка витрат по поточному ремонту в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс. розрахунок 138,00 0,00 138,00

0 якості



(код)

0110000

(найменування відповідального виконавця)

Ціль державної політики

3. 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2.

(код)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

49 316,00 гривень, у тому числі загального фонду

0118340

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень та

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 154-р від 08.10.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради0100000

гривень.спеціального фонду- 49 316,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуванння",Наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне 
управління ",Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами,внесеними 
наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання бюджетної програми "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"1



М.П.
(Дата погодження)

ВК Татарбунарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

08.10.2019

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Головний бухгалтер Л.С.Лютикова

0

Міський голова А.П.Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

1 49 316,00 49 316,000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення виконання програми охорони довколишнього середовища
1 4

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів

2 3 5

6 7
0,00

Усього

Усього

49 316,00 49 316,00
54

4

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

Усього 0,00 49 316,00 49 316,00

УСЬОГО 0,00 49 316,00 49 316,00

1 Міська програма "Охорона навколишнього середовища м.Татарбунари" 0,00
1

Найменування місцевої / регіональної програми

42 216,00
0 Видатки на придбання дерев грн. кошторис 0,00 7 100,00 7 100,00
0 Видатки на природоохоронні заходи грн. кошторис 0,00 42 216,00

0,00
0 Кількість послуг по природоохоронним заходам од. розшифровка 0,00 2,00 2,00
0 продукту

178,00
0 ефективності 0,00
0 Кількість дерев од. розшифровка 0,00 178,00

21 108,00
0 Середні витрати на 1 дерево грн. розрахунок 0,00 40,00 40,00
0 середні витрати на природоохоронні заходи грн. розрахунок 0,00 21 108,00

0,00

0 Динаміка збільшення витрат на природоохоронні заходи у плановому 
періоді відповідно до фактичного

відс. розрахунок 0,00 69,00 69,00

0 якості



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
  08.10.2019                         №  154-р 

 
 
Про    затвердження    паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік 
 
             Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу 
України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 
«Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання» (із змінами), рішення сесії міської ради від 04.10.2019 р. № 
901-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 
року № 724-VII «Про міський бюджет на 2019 рік», з метою здійснення 
моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання 
бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів 
 
Р О З П О Р Я Д Ж А Ю С Ь : 
 

    1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по: 

КПКВК 0110150  «Організаційне,   інформаційно-аналітичне та   матеріально-
технічне забезпечення  діяльності  обласної  ради,  районної  ради,  районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 7 323 092,00 
грн.; 

КПКВК 0113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей,що здійснююються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) » - 196 
560,00 грн.; 

КПКВК 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва» - 673 940,00 грн.; 

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства» - 3 609 906,00  грн.; 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 5 209 842,00 
грн.; 

 



2 

КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)» - 25 000,00 грн.;  

КПКВК 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - 15 150 
971,45 грн.; 

КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» - 3 170 400,00 грн.; 

КПКВК 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів » - 49 
316,00 грн.  
 

2. Головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради Лютиковій Л.С. забезпечити 
ефективне використання бюджетних коштів відповідно затверджених програм. 

 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
  
 
 

Міський голова            А.П.Глущенко     
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