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8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 763 540,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 3 142 260,68

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

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

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

10 905 800,68 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 159-р від 22.10.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04527371
(код за ЄДРПОУ)

2 Капітальні видатки

(код бюджету)

15324301000

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 згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)
0110000 Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 04527371

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0110150 0150 0111

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)



(Дата погодження)

 (Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

№ з/п

2 3

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

(підпис)

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 7 763 540,00
1

№ з/п

7 763 540,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету
4

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00

5

Усього

4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

УСЬОГО 7 763 540,00 3 142 260,68 10 905 800,68
2 Забезпечення надання капітальних видатків 0,00 3 142 260,68 3 142 260,68

48,00

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

грн. кошторис 0,00 495 606,00 495 606,00

0 Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 48,00 0,00

2 646 654,68

0 продукту 0,00

0 Оприбуткування предметів,матеріалів,обладнання та 
інвентаря,предметів довгострокового користування

грн. розшифровка 0,00 2 646 654,68

2 387,00

0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.
журнал реєстрації розпоряджень 

голови міської ради та рішень сесії 510,00 0,00 510,00

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

2 387,00 0,00

213,00
0 Кількість об`єктів,що підлягають оприбуткуванню шт. розшифровка 0,00 259,00 259,00
0 Кількість  обладнання і предметів довгострокового користування шт. розшифровка 0,00 213,00

0,00

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

50,00 0,00 50,00

0 ефективності

10,00

0 Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 161 740,42 0,00 161 740,42

0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.
журнал реєстрації розпоряджень 

голови міської ради та рішень сесії 10,00 0,00

2 326,79
0 Середня вартість оприбуткованих об`єктів грн. розрахунок 0,00 10 218,74 10 218,74
0 Середня вартість одного обладнання грн. розрахунок 0,00 2 326,79



М.П.



1.

2.

3.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 845 264,59 гривень та

гривень.спеціального фонду- 142 485 963,06

Підвищення рівня благоустрою міста
7. Мета бюджетної програми

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

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

147 331 227,65 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 159-р від 22.10.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 забезпечення виконання робіт по капітальному ремонті  об`єктів і придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

3

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04527371
(код за ЄДРПОУ)

2 Забезпечення належного функціонування організацій благоустрою населених пунктів

(код бюджету)
15324301000Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)
0110000 Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 04527371

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0116030 6030 0620

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення надання капітальних видатків



(Дата погодження)

 
(Назва місцевого фінансового органу)

22.10.2020

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

№ з/п

2 3

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

(підпис)

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 4 845 264,59

1

№ з/п

4 845 264,59

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення належного функціонування організацій благоустрою населених пунктів
4

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00

5

Усього

4

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1

УСЬОГО 4 845 264,59 142 485 963,06 147 331 227,65
2 Забезпечення надання капітальних видатків 0,00 142 485 963,06 142 485 963,06

77 000,00

0 Кількість штатних одиниць в ЗБМ УМКВ од. штатний розпис 30,00 0,00 30,00

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

тис.грн. кошторис 0,00 77 000,00

7,50

0 оприбуткування комплексів,майнових комплексів,нежитлових 
будівель,квартир,мостів і т.д.

грн. розшифровка 0,00 137 390 595,66 137 390 595,66

0 Кількість штатних одиниць в КП "Бессарабія" од. штатний розпис 7,50 0,00

5 018 367,40
0 продукту 0,00
0 оприбуткування земельних ділянок грн. розшифровка 0,00 5 018 367,40

1,00

0 Видатки надані на організацію  благоустрою міста грн. кошторис 4 845 264,59 0,00 4 845 264,59

0 Кількість придбаних предметів і обладнання довгострокового 
користування

од. розрахунок 0,00 1,00

18,00

0 кількість гектарів га. розшифровка 0,00 111,00 111,00

0 кількість оприбуткованих комплексів,майнових 
комплексів,нежитлових будівель,квартир,мостів і т.д.

шт. розшифровка 0,00 18,00

0,00
0 Середні витрати на 1 об`єкт тис.грн. 0,00 77 000,00 77 000,00
0 ефективності

45 210,510 середня вартіст 1 га грн. 0,00 45 210,51

129,21

0 середня сума оприбуткуваних комплексів,майнових 
комплексів,нежитлових будівель,квартир,мостів і т.д.

грн. розрахунки 0,00 7 632 810,87 7 632 810,87

0 Середні витрати на 1 штатну одиницю тис.грн. розрахунок 129,21 0,00



М.П.



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
  22.10.2020                        № 159-р 

 
 
Про    затвердження    паспортів 
бюджетних програм на 2020 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), довідка № 4,5 про надходження у натуральній 
формі, 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 2020 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» - 10 905 800,68 
грн.; 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 
147 331 227,65 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. 

 
  
 
 

Заступник міського голови        О.В.Лєсніченко     
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