
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 
 РІШЕННЯ 

 
                                                     
26.05. 2016             № 77 
 
Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей в 2016 році 
 

Відповідно статті 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію 
головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
міської ради  Лютикової Л.С. «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 
році» виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію  головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С. «Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2016 році» взяти до відома (додається). 

 
2. Головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) міської ради Лютиковій Л.С. забезпечити виділення коштів на заходи з 
оздоровлення та відпочинку дітей відповідно затверджених видатків міського бюджету на 
2016 рік з урахуванням змін та наступних умов та порядку: оздоровленню підлягають 
категорії дітей визначені рішенням сесії  міської ради на підставі  документів, що 
підтверджують статус  дитини в порядку черговості подачі заяв. 

 
 3. Начальнику відділу з питань діловодства та контролю – секретаріату ради та 
виконавчого комітету (апарату) міської ради Бондаренко Ю.О. забезпечити висвітлення в 
засобах масової інформації результатів з організації оздоровлення та відпочинку дітей у 
2016 році. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
Міський голова        Глущенко А.П. 
 
 
 

  
 
 



Додаток  
               до рішення виконавчого комітету 

           Татарбунарської міської ради 
         від 26.05.2016 

               № 77 
 

Інформація  
про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році 

 
 Рішенням сесії міської ради від 22.12.2016 року «Про міський бюджет на 2016 рік»  
з урахуванням уточнень на 2016 рік видатки на оздоровлення дітей по програмі 
«Оздоровлення дітей м.Татарбунари» за рахунок коштів міської ради передбачені в сумі 
80 000  грн. 
 Планується оздоровити близько 20 дітей з багатодітних сімей, з неповних сімей та з 
малозабезпечених сімей.  (Приблизна вартість путівки на 21 день 4000 грн.). 
 Для оздоровлення дітей в програмі «Діти Татарбунар» передбачені кошти міського  
бюджету на придбання спортивного інвентарю для пришкільних майданчиків та недільної 
школи на суму 10 000  грн.. 
 В минулому році видатки з коштів міської ради складали 70 795 та субвенція – 
66370 (всього 137165 грн.). оздоровлено всього 31 особу дітей із зазначених категорій. 
 
 
Головний бухгалтер відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого  
комітету (апарату) міської ради       Л.С.Лютикова 
 

        
 


