
1.

2.

3.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 856 373,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 3 174 260,68

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)

11 030 633,68 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 210-р від 16.12.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

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)



М.П.

№ з/п

2 3

(підпис)

(Дата погодження)

 
(Назва місцевого фінансового органу)

16.12.2020

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

  

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 7 856 373,00
1

№ з/п

7 856 373,00

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 7 856 373,00 3 174 260,68 11 030 633,68
2 Забезпечення надання капітальних видатків 0,00 3 174 260,68 3 174 260,68

48,00

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

грн. кошторис 0,00 527 606,00 527 606,00

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 163 674,44 0,00 163 674,44

0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.
журнал реєстрації розпоряджень 

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

2 477,00
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 2 477,00



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 210-р від 16.12.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 374 450,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

Здійснення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
7. Мета 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)

374 450,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

(код бюджету)

15324301000Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

(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)

0113242 3242 1090

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

04527371
(код за ЄДРПОУ)

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1 Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

2 3

(підпис)

 
(Назва місцевого фінансового органу)

16.12.2020

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

15 000,00

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформаціїОдиниця 
виміру

1 54

  

0

міський голова А.П Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

41

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1 Міська програма "Милосердя в дії" 333 000,00 0,00 333 000,00
2 Міська програма "Поховання померлих безрідних та невідомих громадян" 15 000,00 0,00

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

1 0,00 374 450,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00

5
374 450,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення належного виконання програм щодо соціального захисту і соціального 
забезпечення населення

4

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

УСЬОГО 374 450,00 0,00 374 450,00

1

№ з/п

3 Міська програма "Культурно-масових та мистецьких заходів" 26 450,00 0,00 26 450,00
Усього 374 450,00 0,00 374 450,00

0,00 333 000,00

0
Видатки пов`язані з придбанням предметів,матеріалів,обладнання та 

інвентарю згідно міської програми "Діти м.Татарбунар" грн. кошторис 26 450,00 0,00 26 450,00

0
Видатки пов`язані їз виплатою населенню матеріальної 

допомоги,оплати ритуальних послуг(поховання безхатченків) згідно 
даних міських програм

грн. кошторис 333 000,00

0,00

0 Число осіб ,яким надано матеріальну допомогу,допомогу на оплату 
ритуальних послуг(поховання безхатченків)

осіб розшифровка 410,00 0,00 410,00

0 продукту

10,00

0 ефективності 0,00

0 Кількість заходів,придбаних предметів,матеріалів,обладнання та 
інвентарю згідно міської програми "Діти м.Татарбунари"

од. розшифровка 10,00 0,00

2 500,00

0 Середні витрати на 1 допомогу грн. розрахунки 817,00 0,00 817,00

0
Середні витрати на проведення заходів,придбання 

предметів,матеріалів,обладнання та інвентарю згідно міської 
програми "Діти м.Татарбунари"

грн. розрахунки 2 500,00 0,00

0,00

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

відс. розрахунки 96,00 0,00 96,00

0 якості



М.П.
(Дата погодження)



1.

2.

3.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 210-р від 16.12.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 461 284,02 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

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

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

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

461 284,02 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання програми "Культурно-масових заходів та мистецьких заходів"

9. Напрями використання бюджетних коштів

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

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)

0114081 4081 0829

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

04527371
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

15324301000Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва

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

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



М.П.
(Дата погодження)

 
(Назва місцевого фінансового органу)

16.12.2020

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

№ з/п

2 3

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

20 000,00

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

(підпис)

  

0

міський голова А.П Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

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

1 0,00 461 284,02

0,00

51

№ з/п

461 284,02

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення належного функціонування закладів в галузі культури і мистецтва
4

Усього

1 Міська програма "Культурно-масових та мистецьких заходів"

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

441 284,02 0,00 441 284,02

2 Цільова програма виконання археологічних досліджень в місті Татарбунари Одеської 
області

20 000,00 0,00

Усього 461 284,02 0,00 461 284,02

УСЬОГО 461 284,02 0,00 461 284,02

1 54

1,00
0 Видатки, пов`язані  з проведенням культурно-мистецьких заходів грн. кошторис 441 284,02 0,00 441 284,02
0 Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 1,00 0,00

20 000,00
0 продукту 0,00
0 Виконання археологічних досліджень грн. кошторис 20 000,00 0,00

93,00
0 Кількість археологічних досліджень шт. розшифровка 1,00 0,00 1,00
0 Кількість проведених культурно-мистецьких заходів од. розшифровка 93,00 0,00

1 666,670 Середні витрати на проведення археологічних досліджень грн. розрахунок 1 666,67 0,00

0,00
0 Середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 4 352,52 0,00 4 352,52
0 ефективності



1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 210-р від 16.12.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 781 944,29 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0,00

Підтримка спорту вищих досягненьта організацій,які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
7. Мета 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)

781 944,29 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

(код бюджету)

15324301000
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

(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)

0115062 5062 0810

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

04527371
(код за ЄДРПОУ)

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

1 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

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



М.П.

№ з/п

2 3

(підпис)

(Дата погодження)

 
(Назва місцевого фінансового органу)

16.12.2020

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

781 944,29

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформаціїОдиниця 
виміру

1 54

  

0

міський голова А.П Глущенко

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

41

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1 міські програми "Розвиток футболу м.Татарбунари"і "Розвиток шахів та шашок 
м.Татарбунари"

781 944,29 0,00 781 944,29

Усього 781 944,29 0,00

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

1 0,00 781 944,29

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00

5
781 944,29

Загальний фонд Спеціальний фонд

Забезпечення належного функціонування  шашково-шахового клубу і розвитку футболу
4

Усього

Найменування місцевої / регіональної програми

УСЬОГО 781 944,29 0,00 781 944,29

1

№ з/п

0,00 6,50
0 Витрати,пов`язані з організацією заходів по розвитку спорту грн. кошторис 781 944,29 0,00 781 944,29
0 Кількість штатних одиниць од. кошторис 6,50

0,00
0 Кількість проведених заходів по розвитку спорту од. розшифровка 60,00 0,00 60,00
0 продукту

0,00
0 Середні витрати на проведення одного заходу тис.грн. розрахунок 13,03 0,00 13,03
0 ефективності



1.

2.

3.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 166 744,00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 163 500,00

Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства
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)

3 330 244,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 210-р від 16.12.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

04527371
(код за ЄДРПОУ)

2 Забезпечення використання коштів для капітальних видатків

(код бюджету)

15324301000Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

(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)

0116013 6013 0620

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)



М.П.

№ з/п

2 3

(підпис)

(Дата погодження)

 
(Назва місцевого фінансового органу)

16.12.2020

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

  

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 3 166 744,00

1

№ з/п

3 166 744,00

Загальний фонд Спеціальний фонд

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

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 3 166 744,00 163 500,00 3 330 244,00
2 Забезпечення фінансування для капітальних видатків 0,00 163 500,00 163 500,00

40,00
0 Кількість скважин шт. розшифровка 22,00 0,00 22,00
0 Кількість штатних одиниць КП "Водопостачальник" од. штатний розпис 40,00 0,00

3,00

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

грн. кошторис 3 166 744,00 0,00 3 166 744,00

0 Кількість насосних станцій шт. розшифровка 3,00 0,00

163 500,00
0 продукту 0,00
0 Видатки,пов`язані з капітальними затратами грн. кошторис 0,00 163 500,00

3 600,00
0 Обсяг поданої води тис.куб.м розшифровка 165,78 0,00 165,78
0 Кількість точок споживання од. розшифровка 3 600,00 0,00

2,00
0 ефективності 0,00
0 Кількість придбаного капітального обладнання шт. розшифровка 0,00 2,00

23,00
0 Середні витрати на рік на обладнання грн. розрахунок 0,00 81 750,00 81 750,00
0 Фактична собівартість 1 куб.м.води грн. розрахунок 23,00 0,00



1.

2.

3.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 822 188,59 гривень та

гривень.спеціального фонду- 142 622 739,06

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)

147 444 927,65 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови 210-р від 16.12.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ

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



М.П.

№ з/п

2 3

(підпис)

(Дата погодження)

 
(Назва місцевого фінансового органу)

16.12.2020

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформаціїОдиниця 
виміру

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

Показники Загальний фонд Спеціальний фонд

  

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 4 822 188,59

1

№ з/п

4 822 188,59

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 4 822 188,59 142 622 739,06 147 444 927,65
2 Забезпечення надання капітальних видатків 0,00 142 622 739,06 142 622 739,06

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 4 822 188,59 0,00 4 822 188,59

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

128,59

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 128,59 0,00



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
  16.12.2020                        № 210-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), рішення сесії міської ради від 14.12.2020 р. № 
13-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 
року № 949-VII «Про міський бюджет на 2020 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 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» - 11 030 633,68 
грн.; 

КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» - 374 450,00 грн.; 

КПКВК 0114081  «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 
мистецтва» - 461 284,02 грн.; 

КПКВК 0115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні » - 781 944,29 грн.; 

КПКВК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства» - 3 330 244,00  грн.; 

КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 
147 444 927,65 грн. 



2 
 

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. 

 
  
 
 

Татарбунарський міський голова       А.П.Глущенко     


	0150
	КПК0110150

	3242
	КПК0113242

	4081
	КПК0114081

	5062
	КПК0115062

	6013
	КПК0116013

	6030 1
	КПК0116030

	розпорядження

