
                                                      Інформація 
         про   хід   виконання   програми соціально-економічного розвитку  міста  
                                Татарбунари      за   I  квартал   2016   року 
    
                          Основним    завданням   програми соціально-економічного розвитку   
являється  вирішення соціальних проблем   та підвищення  рівня життя  населення міста.          
З  метою  реалізації   зазначених цілей  на даному етапі   визначено основні   пріоритетні  
напрями  розвитку  міста, а саме: 

– комунальна сфера; 
– гуманітарна  сфера. 

           
 
 
                                      Житлово-комунальне   господарство. 
 
             Робота    житлово - комунального господарства   міста    забезпечувала потреби   
населення,  підприємств та організацій   міста   необхідними  житлово-комунальними 
послугами     та   продовжувала   створювати   умови   щодо їх   покращення. 
            Розвиток  житлово-комунального  господарства   м. Татарбунари   протягом  I   
кварталу  2016 року   здійснювався   відповідно  до завдань,  визначених   «Програмою  
соціально-економічного  розвитку  м.Татарбунари на 2016 рік».  Протягом звітного  
періоду  виконання робіт  склало по: 

- благоустрою міста : 
 

• придбання мотокоси  - 20,8 тис.грн.; 
• поточний    ремонт   приміщень   по вул. Центральна,50 – 21,5 тис.грн.; 
•  придбання та установка   ламп вуличного освітлення    вулиць   Горького,  

Клюшнікова,  Маяковського   - 3,6 тис.грн.; 
• зачистка  стихійних  звалищ  - 6,3 тис.грн.; 
• обслуговування   мереж   зовнішнього   освітлення  - 12,8  тис.грн.; 
• поточний  ремонт  тротуарних  доріжок  вул. Князєва,   перехрестя  вулиць  

В.Тура    Шкільна,  вул. Димитрова - 1,5 тис.грн.; 
• поточний ремонт  пішохідних  мостів  вулиць  Димитрова, Перемоги, Пушкіна 

–  2,7 тис.грн. 
•  зимове утримання   доріг  -    

 
- утримання   водопровідно - каналізаційного  господарства:  

 
• придбання   гідротехнічних  насосів    та  станцій  керування «Каскад»  - 47,7 

тис.грн.; 
• придбання мотопомпи  - 26,3 тис.грн; 
• утримання   водопровідно – каналізаційної  системи  (придбання  матеріалів, 

запчастин)   -  42,2  тис.грн.; 
• утримання  аварійно-ремонтної   бригади  -  26,1  тис.грн.; 
• поточні трансферти   «КП «Водопостачальник»   на  погашення  

заборгованості  по  оплаті праці    -  80,0 тис.грн.  
 
 
                                
 
 



                              Дошкільна  освіта 
 
            Мережу  дошкільних  навчальних закладів  міста  складають   два   дошкільних  
навчальних  заклада  комунальної власності  ясла-садок  «Незабудка»  та  ясла-садок 
«Колосок».,  в  яких  функціонують   18 груп (ясла-садок «Незабудка –  12 груп,  ясла-
садок «Колосок» - 6 груп).   Дошкільною освітою    станом  на  01.04.2016  охоплено     480  
дітей  міста. 
  
            Рішенням Татарбунарської   районної  ради  від 23.12.2015 року №  29-VII  «Про 
затвердження   вартості харчування  дітей,  порядку оплати батьків за перебування  дітей  
в дошкільних  підрозділах  навчально-виховних комплексів та дошкільних навчальних  
закладах Татарбунарського  району  Одеської області» від  22.02.2016   року  №  54-VII   з 
01.01.2016 року     збільшена  плата за харчування  в  групах  раннього віку    з  10,00  до  
14,50  гривень,  старшого віку -  з  12,00  до  20,70  гривень,  з яких  60 відсотків  від   
вартості  харчування  складає  батьківська  плата,   40  відсотків  -  кошти міського 
бюджету. 

Рішеннями  міської  ради  від  22.02.2016 року   №  54-VII «Про  надання   пільг по 
сплаті   за харчування  в дошкільних  навчальних закладах  м.Татарбунари»  встановлені 
пільги   від   батьківської плати: 

1. в розмірі  100  відсотків : 
 
 дітям,  що постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
 дітям  із сімей,  де один  з батьків  перебуває, перебував в зоні  проведення 

АТО  або  мобілізований  в  ЗСУ; 
  діти-інваліди; 
  дітям, із сімей, які отримають допомогу  відповідно  до Закону  України   

від 01.06.2000р. № 1768-III  «Про державну  соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; 

 дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 
   

2. в розмірі  50  відсотків: 
 дітям,  в  сім’ях  яких  троє і більше  дітей. 

   
 Протягом  I кварталу  2016 року   100 відсотковою   пільгою    користувалось  18 дітей,   
50  відсоткою   пільгою  -  55  дітей. 
  

   За останні роки  матеріально-технічна  база   дошкільних навчальних закладів  
постійно оновлюється  за   рахунок  коштів міського бюджету:  придбання меблів,  
придбання  комп’ютерної  техніки,  придбання  котлів  для  опалення, придбання бойлера,  
придбання електролічильників,  придбання проектора  та  інше. Зокрема в  I  кварталі  
поточного року  профінансовано : 

- придбання  металопластикових   вікон (ясла-садок «Колосок») – 106,0 тис.грн.; 
- придбання   постільної  білизни (ясла-садок «Колосок»)  - 25,0 тис.грн.; 
- роботи  по  поточному  ремонту    господарського  приміщення   для  

зберігання   вугілля   (ясла-садок  «Незабудка»)  -  26,5  тис.грн.; 
- придбання  принтера  (ясла-садок «Колосок») – 6,0 тис.грн. 

 
            Для   задоволення  заяв  батьків  та  щоб  запобігти  переповненості  груп  в ясла-
садку  «Колосок»,  з ціллю   створення  додаткових місць    в  грудні  2015 року   
розпочато, а  в  звітному періоді    продовжено  роботи   по   капітальному  ремонту        
приміщення  другого поверху   дошкільного закладу.   Витрати  по  даному  об’єкту   на 



01.04.2016   року  склали   500,0 тис.грн.  Відкриття     додаткової  групи  дасть   
можливість   охопити   дошкільною  освітою   25   дітей   міста.     
                 
                 Не залишається   осторонь   міська  рада   від   вирішення  проблем    навчальних 
закладів    шкільної  та  позашкільної   освіти,  медицини.  Так,  в звітному періоді  за 
рахунок коштів   міського бюджету    профінансовано   витрати   районного  бюджету   на  
загальну суму  310,8  тис.грн.,  в т.ч. : 
 

– придбання  періодичних   видань  для Татарбунарської  районної бібліотеки -  
15,8 тис. грн.; 

– придбання  меблів  для  «КЗ  «Татарбунарська ЦРБ»  - 9,0 тис.грн.; 
–  придбання тканини для  районного Будинку  дитячої творчості – 15,0 

тис.грн.; 
–  Придбання вікон  для  амбулаторії   ТЦПМСД  - 20,0 тис.грн.; 
–  Придбання  віконних блоків  для   Татарбунарської   «НВК  школа- гімназія» 

- 60,0 тис.грн.; 
– придбання  книжок   для загальноосвітніх   шкіл  міста  - 46,0 тис.грн.; 
– капітальний ремонт  системи опалення, водопроводу,   каналізації  для 

Татарбунарської  ЗОШ  I-III  ступенів  ім. В.З.Тура    -  70,0 тис.грн.; 
– капітальний ремонт  внутрішньої  вбиральні  та актової  зали  

«Татарбунарська  НВК»  ЗОШ  I -III   - ступенів – гімназія»  -  75,0 тис.грн. 
 

                Крім  того,    для  задоволення   потреб  дітей   міста  соціально  незахищених  
категорій    рішенням   Татарбунарської міської ради  від   30.03.2016 року  № 74-VII  
«Про внесення змін   і доповнень   до рішення міської ради   від 22.12.2015 року № 9-VII   
«Про міський бюджет  на 2016 рік»  виділена   субвенція  районному бюджету  в  сумі  
60,0 тис.грн., яку  планується   направити   шкільним   закладам   міста  на  харчування   
дітей  пільгових категорій   I- IV класів:  дітей з багатодітних сімей, дітей, які  втратили  
одного з батьків,  дітей-інвалідів,  дітей  з родин  учасників   АТО   та дітей  з  родин  
переміщених  осіб.   
 
                                                       Міські  програми 
 
               Протягом   I кварталу  2016 року  за рахунок  коштів  міського бюджету  
здійснювалося   фінансування   по   міським    програмам  на  загальну суму  77,1   тис.грн.   
грн. 
 
                На виконання   міської програми «Милосердя в дії»   щодо соціального 
захисту  сімей міста, які  знаходяться  в складних життєвих обставинах, в міському 
бюджеті    на  поточний  рік  передбачено  фінансування  у сумі  164,0 тис.грн. Фактично  
за звітний  період   профінансовано  37,7 тис.грн. (23 відсотка) на виконання заходів.  
               За рахунок   коштів  Програми здійснено: 
 

  надання  матеріальної  допомоги  мешканцям  міста за рішенням 
виконавчого  комітету  (апарату) міської ради   та  розпорядженням 
міського голови   на лікування,  вирішення соціально - побутових   проблем  
та поховання  –  25,7тис.грн. (41  житель ); 

  виплату  щорічної  винагороди   Почесним громадянам міста  - 6,0 тис.грн. 
(5 чоловік); 

 надання  матеріальної допомоги  учасникам бойових  дій  до Дня воїна-
інтернаціоналіста  - 5,2 тис.грн. (14 чоловік). 

         



                На виконання      Програми   культурно-масових  заходів та мистецьких  
заходів   в  I  кварталі    з бюджету  міста  було направлено   11,5 тис.грн. грн., що 
становить   7,5 відсотка     фінансування   на  бюджетний рік  (152,8 тис.грн.).   З   метою 
культурно-духовного  розвитку   територіальної   громади   міста   згідно   плану роботи 
протягом  I  кварталу   2016 року проведено  ряд  святкових заходів :  святкування  Різдва 
Христового,  День Соборності  України,  День  вшанування учасників бойових дій на  
території   інших держав,  вшанування  Героїв Небесної сотні,  202-а   річниця   
народження  Т.Г.Шевченко,  Міжнародний  жіночий день  8 Березня, День працівників  
житлово-комунального господарства.  
        
                На   виконання   завдань   в  галузі   фізичної культури та спорту  по міським 
програмам «Розвиток  шахів та шашок  м.Татарбунари»  та  «Розвиток  футболу в 
м.Татарбунари»    передбачено   на 2016 рік  виділення коштів   із міського бюджету  в  
сумі  234,9 тис.грн. Фактично профінансовано  27,9 тис.грн.  (11,9 відсотків від 
запланованого)  на  утримання  міського  стадіону  та шахово-шашкового клубу (заробітна 
плата з нарахуваннями  працівників,  оплата  спожитої  електричної енергії). 
             Спортивні   заходи  в  звітному  періоді   не проводилися.   
                 
 
 


