Татарбунарська міська рада
виконавчий комітет
РІШЕННЯ
15.12.2016

№ 185

Про схвалення проекту рішення
міської ради «Про міський бюджет
міста Татарбунари на 2017 рік»
Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської
ради «Про міський бюджет міста Татарбунари на 2017 рік», керуючись підпунктом 1
пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення міської ради «Про
міський бюджет міста Татарбунари на 2017 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
від 15.12.2016
№ 185

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
_____________________сесія____VIІ____скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про міський бюджет
на 2017 рік

Татарбунарська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 12 655 922 грн., в тому числі доходи загального
фонду міського бюджету 12 601 222 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету
54 700 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 12 655 922 грн., в тому числі видатки
загального фонду міського бюджету 9 828 155 грн., видатки спеціального фонду міського
бюджету 2 744 700 грн., у тому числі бюджету розвитку 2 690 000 гривень згідно з
додатком № 2 цього рішення;
- профіцит міського бюджету у сумі 2 690 000 грн., в тому числі загального фонду
міського бюджету 2 690 000 грн. напрямком використання якого визначити передачу
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з
додатком № 3 до цього рішення.
- дефіцит міського бюджету у сумі 2 690 000 грн., в тому числі спеціального фонду
міського бюджету у сумі 2 690 000 грн. покриттям якого визначити надходження коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду згідно з додатком №
3 до цього рішення.
2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету
у сумі 21 000 гривень.

3. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися
за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 20000
гривень.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського
бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
- заробітна плата (код 2111);
- нарахування на оплату праці (код 2120);
- медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220);
- продукти харчування (код 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
- інші виплати населенню (код 2730).
6. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих
(регіональних) програм у сумі 1 389 284 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
7. Вільний залишок коштів загального та спеціальних фондів на 01.01.2017 рік буде
розподілений шляхом внесення змін до цього рішення.
8. Установити, що:
- розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання на
здійснення видатків, або платежів тільки в межах відповідних бюджетних призначень,
затверджених їм на 2017 рік;
- нецільове використання бюджетних коштів, тобто використання їх на цілі, що не
відповідають бюджетним призначення, встановлених цим рішенням, виділеним
бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних
призначень розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за
цільовим призначенням;
- зобов’язання взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних
бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають
оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним
правопорушенням;
- розпорядники бюджетних коштів мають право брати зобов’язання за спеціальним
фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до
спеціального фонду бюджету;
- поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть
здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість
із заробітної плати.

9. Виконкому міської ради:
- у процесі виконання міського бюджету вносити пропозиції міській раді щодо
змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним
Кодексом України;
- відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
Виконкому міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому
порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання,
водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з
додатком
№ 6. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду
енергоносіїв у межах встановлених відповідним розпорядникам обґрунтованих лімітів.
11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені
України, а також такі надходження:…….
власності;

статтею 69 Бюджетного кодексу

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної

- податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
- єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір;
- адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої
влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями;
- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є міські (міст
районного значення), селищні та сільські ради;
- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем
надання послуг;
- державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за
місцем вчинення дій та видачі документів;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських,
селищних бюджетів;

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських
(міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем
надання послуг.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету
України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного
кодексу України, а також такі надходження:
- екологічного податку .
13. В міжсесійний період надати право міському голові за погодженням з постійною
комісією з питань бюджету , фінансів та управління майном здійснювати внесення змін
до розпису доходів і видатків міського бюджету на 2017 рік шляхом видання
розпорядження голови міської ради з подальшим затвердженням на черговій сесії
міської ради.
14. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною
15. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з бюджету, фінансів та управління майном.

Міський голова
«____»__грудня___2016р.

№____ - VІІ__

А.П.Глущенко

Додаток № 1
до проекту рішення Татарбунарської
міської ради
"Про міський бюджет на 2017 рік"

Доходи міського бюджету на 2017 рік

Код
бюджетної
Доходи
класифікації
1
2
10000000 Податкові надходження
11020000 Податок на прибуток підприємств
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
14040000
підакцизних товарів
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
18010100
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

Разом

Загальний
фонд

3
4
12463045,00 12408345,00
20850,00
20850,00
20850,00
20850,00
5000000,00
5000000,00
5000000,00

5000000,00

7387495,00
2461850,00

7387495,00
2461850,00

150,00

150,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

1200,00

1200,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними
особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

6500,00

6500,00

14000,00

14000,00

275000,00
950000,00
240000,00
950000,00
25000,00
62000,00
7645,00
7645,00
4856000,00
760000,00
3200000,00

275000,00
950000,00
240000,00
950000,00
25000,00
62000,00
7645,00
7645,00
4856000,00
760000,00
3200000,00

896000,00

896000,00

18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18011000
18020000
18030000
18030200
18050000
18050300
18050400
18050500
19000000
19010000
19010100
19010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухом.
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з фізичних осіб
Збір за паркування транспортних засобів
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік
дорівнює або перевищує 75 відсотків
Інші податки та збори
Екологічний податок
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні обєкти

54700,00
54700,00

54700,00
54700,00

37000,00

37000,00

2700,00

2700,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях
чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
20000000 Неподаткові надходження
21080000 Інші надходження
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
22000000 Адміністративні збори та платежі , доходи від некомерційної господарської
22010000 Плата за надання адміністративних послуг

192877,00
2350,00
2350,00
179727,00
146500,00

192877,00
2350,00
2350,00
179727,00
146500,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

141500,00

141500,00

5000,00

5000,00

33227,00

33227,00

33227,00

33227,00

10800,00

10800,00

800,00

800,00

10000,00

10000,00

19010300

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
22012600
та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
22080000
та іншим державним майном
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
22080400
та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
22090000 Державне мито
22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України

Всього доходів

Міський голова
Виконавець:

Вівіч Т.І.

Спеціальний фонд
у т.ч.
бюд.роз.
5
6
54700,00
Разом

15000,00

15000,00

12655922,00 12601222,00

54700,00

А.П.Глущенко

Додаток № 2
до проекту рішення Татарбунарської міської ради
"Про міський бюджет на 2017 рік"

РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2017 рік
грн.

Загальний фонд

Код
ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

2

Державне управління

0111

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та їх виконавчих
комітетів
в т.ч.
Виконком
Місцева програма "Розвитку місцевого
самоврядування в місті Татарбунари"

Видатки, не віднесені до основних
груп
0133
0133

Резервний фонд
Інші видатки

Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави
0380

Інші правоохоронні заходи і заклади

Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та
інформатика
0456

Утримання та розвиток інфраструктури
доріг

Спеціальний фонд

з них

Всього

3

видатки
споживанн
я

4

оплата
праці

5

з них

видат
комунальн ки
і послуги розви
тку
та
енергонос
ії
6

3739774,00 3739774,00 2996678,00 116096,00
3739774,00

3739774,00

2996678,00

116096,00

9

12

13

655000,00

655000,00

655000,00

655000,00

655000,00

655000,00

655000,00

655000,00

10

11

бюджет
розвитку

14

Разом

15

4394774,00

3669774,00

3669774,00

70000,00

70000,00

2996678,00

116096,00

655000,00

655000,00

655000,00

655000,00

22500,00

22500,00

22500,00

20000,00

20000,00

20000,00

2500,00

2500,00

46848,00

46848,00

46848,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

46848,00

46848,00

46848,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

4324774,00
70000,00

2500,00
86848,00
86848,00
1000000,00

1000000,00 1000000,00
1000000,00

1000000,00

1000000,00

54700,00 54700,00

Інша діяльність у сфері охорони
навколишньго природного середовища
у тому числі

54700,00

54700,00

54700,00

54700,00

Виконком

10000,00

10000,00

10000,00

КП "Водопостачальник"

44700,00

44700,00

Житлово-комунальне господарство
0620

8

видатки
комун
видатки
спожива
альні
розвитку
ння
оплата послуг
праці и та
енерго
носії

з них
капітальні
видатки за
рахунок коштів, що передаються із
загального
фонду до
бюджету
розвитку

4394774,00

Цільові фонди
0540

7

Всього

з них

Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства

4004664,00 4004664,00 1852721,00 444700,00
1370000,00

1370000,00

278757,00

1860000,00
1130000,00

44700,00
1860000,00 1860000,00 1860000,00
1130000,00

1130000,00

5864664,00

1130000,00

2500000,00

у тому числі

0620

Виконком

278757,00

278757,00

КП "Водопостачальник"

1091243,00

1091243,00

2634664,00

2634664,00

Благоустрій міст,сіл,селищ

278757,00

278757,00

1573964,00

444700,00

1130000,00

1130000,00

1130000,00

1130000,00

2221243,00

730000,00

730000,00

730000,00

730000,00

3364664,00

730000,00

730000,00

730000,00

730000,00

2919964,00

у тому числі
Виконком

444700,00

444700,00

УМКВ ЗБМ

2189964,00

2189964,00

Фізична культура і спорт
0810

135000,00

135000,00

135000,00

135000,00

542088,00

15000,00

135000,00

135000,00

135000,00

135000,00

542088,00

210816,00

15000,00

135000,00

135000,00

135000,00

135000,00

250348,00

46848,00

3500,00

250348,00

250348,00

250348,00

46848,00

3500,00

250348,00

250348,00

250348,00

46848,00

3500,00

440000,00

440000,00

440000,00

10000,00

10000,00

10000,00

Місцева програма "Діти Татарбунар"

10000,00

10000,00

10000,00

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

170000,00

170000,00

170000,00

170000,00

170000,00

260000,00

260000,00

260000,00

Інші видатки

407088,00

125272,00

125272,00

70272,00

281816,00

281816,00

250348,00

Інші культурно-освітні заклади та
заходи
в тому числі
Міська програма культурно-масових та
мистецьких заходів

Культура і мистецтво

Соціальний захист та соціальне
забезпечення

1040

1040

1090

Інші видатки
в тому числі

в тому
числі програма Оздоровлення
Місцева
дітей"
Інші видатки на соціальний захист
населення
в тому числі
Програма "Поховання померлих
безрідних та невідомих громадян"
Програма “Милосердя в дії”
ВСЬОГО ВИДАТКІВ

Міський голова
Виконавець

407088,00 281088,00 15000,00

407088,00

у тому числі
Утримання шашково-шахматного
клубу
Реалізація міської програми розвитку
футболу

0829

407088,00

444700,00

444700,00
1573964,00

Лютикова Л.С.

281088,00

125272,00
281816,00

250348,00

170000,00

15000,00

15000,00
15000,00
245000,00

245000,00

245000,00

9911222,00 9911222,00 5224183,00 579296,00

12655922,00 54700,00

2690000,00 2690000,00 2690000,00

А.П.Глущенко

12655922,00

Додаток № 3
до проекту рішення Татарбунарської
міської ради
"Про міський бюджет на 2017 рік"

Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2017 рік
Назва

Код

Загальний
фонд

грн.

Спеціальний фонд
Разом

в т.ч.
бюджет
розвитку

2
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету
На початок періоду
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку спеціального фонду
На початок періоду
Всього за типом кредитора

4
5
3
-2690000,00 2690000,00 2690000,00
-2690000,00 2690000,00 2690000,00

600000

Фінансування за активними операціями

-2690000,00 2690000,00 2690000,00

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

-2690000,00 2690000,00 2690000,00

602100

На початок періоду

1
200000
208000
208100
208400
205100

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку спеціального фонду
Всього за типом боргового забов'язання

Міський голова
Виконавець:

Вівіч Т.І.

Разом

-2690000,00 2690000,00 2690000,00

-2690000,00 2690000,00 2690000,00

-2690000,00 2690000,00 2690000,00
-2690000,00 2690000,00 2690000,00

А.П.Глущенко

6

Додаток № 4
до проекту рішення Татарбунарської
міської ради
"Про міський бюджет на 2017 рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 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

2

1

Відсоток
завершен
Загальний
ості
обсяг
Назва об’єктів відповідно до
будівницт
фінансува
проектно- кошторисної
ва
ння
документації тощо
об'єктів
будівницт
на
ва
майбутні
роки

3

Державне управління

4

5

Всього
Разом
видатків на
завершення видатків
будівництва
на
об’єктів на поточний
майбутні
рік
роки

6

7

655000

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
0111/3110 сільської рад та їх виконавчих комітетів
Організаційне, інформаційно-аналітичне та

Придбання ноутбуків,
компюторів в комплекті

50000

Придбання прінтерів, МФУ

25000

матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
0111/3110 сільської рад та їх виконавчих комітетів
Організаційне, інформаційно-аналітичне та

Капітальний ремонт
адмінбудівлі по
вул.Л.Українки 18
м.Татарбунари Одеської
області

300000

0111/3110 сільської рад та їх виконавчих комітетів

Капітальний ремонт
адмінбудівлі по
вул.Центральна 36
м.Татарбунари Одеської
області

280000

0380/3110 Інші правоохоронні заходи і заклади

Придбанна 10 камер
відеонагляду

матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
0111/3132 сільської рад та їх виконавчих комітетів
Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,

Правоохоронна діяльність та
забезпечення безпеки держави

40000

Житлово-комунальне господарство
0620/3210
0620/3210
0620/3210
0620/3110
0620/3110

Забезпечення функціонування водопровідноканалізаційного господарства
Забезпечення функціонування водопровідноканалізаційного господарства
Забезпечення функціонування водопровідноканалізаційного господарства
Благоустрій міст,сіл,селищ
Благоустрій міст,сіл,селищ

0620/3132 Благоустрій міст,сіл,селищ
0620/3132 Благоустрій міст,сіл,селищ

Фізична культура і спорт

Інші видатки
0810/3110

РАЗОМ ВИДАТКІВ

Міський голова
Виконавець:Лютикова Л.С.

40000

1860000
Придбання мусоровоза для
КП "Водопостачальник"
Придбання геородара для КП
"Водопостачальник"
Придбання насосів для КП
"Водопостачальник"
Придбання моста
Придбання остановок
Капітальний ремонт
вуличного освітлення
Капітальний ремонт
центральної площі та фонтану

600000
130000
400000
50000
80000
200000

400000

135000
Придбання вуличних
спортивних тринажерів на
стадіон "Колос"

135000
2690000

А.П. Глущенко

Додаток № 5
до проекту рішення
Татарбунарської міської ради
"Про міський бюджет на 2017 рік"

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році
грн.

КФК

01

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Разом загальний
Спеціальний
та спеціальний
фонд
фонди

Програма "Розвитку
місцевого самоврядування в
місті Татарбунари"

70000

70 000

Місцева програма
"Правопорядок"
Місцева програма "Діти

46848
10000

Найменування місцевої
(регіональної) програми

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

0111

рад та їх виконавчих комітетів

0380
1040

Інші правоохоронні заходи і заклади
Інші видатки
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що
здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)
Інші видатки на соціальний захист
населення

1040
1090

0829
0810

Інші культурно-освітні заклади та
заходи
Інші видатки

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

Виконавець

Міський голова
Вівіч Т.І.

Програма "Оздоровлення
дітей м. Татарбунари"

Програма “Милосердя в дії”
Програма "Поховання
померлих безрідних та
невідомих громадян"
Міська програма культурномасових та мистецьких
заходів
Рзвиток шахів та шашок в
м.Татарбунари
Розвиток футболу в
м.Татарбунари

40000

86848
10000

170000

170000

260000

260000

245000

245000

15000

15000

250348
407088

135000

125272

281816
1214284

250348
542088
125272

135000
175000

416816
1389284
А.П.Глущенко

Додаток № 6
до рішення Татарбунарської міської
ради
"Про міський бюджет на 2017 рік"
Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами
міського бюджету на 2017рік

Найменування
бюджетних установ

№
1

2

3

Органи місцевого
самоврядування
Благоустрій
міст,сіл,селищ
Інші культурноосвітні заклади та
заходи
Фізична культура і

1
2
3

4

спорт

Разом
Міський голова
Виконавець:

Вівіч Т.І.

Електроенергія

Тверде паливо

кВт
/год

Водопостачанн
я

грн.

тонн

грн.

м.куб

грн.

грн.

4

5

6

7

10

11

13

20,9

55000

255,7

444700

444700

1,3

3500

3500

5,7

15000

15000

283,6

518200

16

16

60000

60000

48

48

1096

Всього

1096

116096

579296

А.П.Глущенко

