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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
______________________________________________скликання  

       
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про затвердження 
міської програми «Діти 
м.Татарбунари»  
на 2016-2020 роки»                           
 
                 
 
  Згідно пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Татарбунарська міська рада  
                
 В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити   міську програму    «Діти м.Татарбунари» на 
   2016-2020 роки» (додається). 
2. Затвердити обсяги фінансування міської програми «Діти 
   м.Татарбунари» на 2016-2020 роки» на 2016 рік (додається)  
3. Бухгалтерії міської ради ( Т.І.Вівіч) здійснювати   фінансування 
Програми в межах бюджетних призначень на 2016    рік.    
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, 
планування та обліку. 
 
 
 
 
       
 
 
 
                                  
 
 
                           
 
 
 
 
 
                                   
 
                                    



 
 
 
 
                                   Додаток № 1  
                                   до рішення Татарбунарської 
                                   міської ради                                       
                                   від «___»___________2015року 
                                   №_____ 
 
                   Міська програма  
                  «Діти м.Татарбунари»  
                    на 2016-2020 роки 
 
 
                 1. Мета програми 
 
 

       Основною метою міської програми «Діти м.Татарбунари» (далі - 
Програма) є створення належних  умов для фізичного, соціального та 
духовного  розвитку дітей та підлітків міста, забезпечення їх правового 
та соціального розвитку, поліпшення якості освіти та виховання дітей з 
урахуванням індивідуальних здібностей та потреб дітей.   
 
                    2. Завдання Програми 
  
     2.1  Забезпечення правового  та  соціального захисту  дітей, перш за 
все -  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опіки та  
піклування, дітей – інвалідів; 
     2.2   Забезпечення права дитини на здобуття освіти; 
     2.3   Поліпшення існуючих пошук нових форм соціальної підтримки 
дітей, які перебувають у складних життєвих умовах; 
     2.4  Виявлення неблагополучних сімей і забезпечення захисту прав 
дітей, які виховуються в цих сім’ях; 
     2.5  Підвищення рівня освіченості, духовного розвитку, фізичного 
вдосконалення, здоров’я, культури дітей; 
     2.6  Забезпечення координації зусиль органів виконавчої влади, 
установ та організацій, спрямованих на захист дітей.   
                     
 
                   3.Строки виконання Програми 
 
     Строки виконання Програми – 2016-2020 роки. 
 
                   
                   4.Фінансове забезпечення 
 
       Програма фінансується в межах бюджетних призначень, передбачених в 
бюджеті міста на відповідний рік, а також шляхом залучення коштів 
громадських, благодійних організацій та інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством України.  
       Кошти на реалізацію програми, що передбачаються бюджетом, 
виділяються окремим рядком. 
        У разі потреби   можуть коригуватися обсяги фінансування окремих 
заходів програми. 

 
             



   
                   5. Організаційне забезпечення 
 
        Координацію діяльності усіх структур, причетних до виконання 
програми, здійснює виконавчий комітет Татарбунарської міської ради.  
         
       З цією метою виконавчий комітет контролює виконання заходів 
програми, а також виконує інші необхідні дії в межах своєї компетенції. 
 

 Виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради готує форми 
звітності    стосовно ходу виконання.      

 
                    
                    
                 6. Основні заходи щодо реалізації Програми. 
     
   6.1  Створити та забезпечити ведення єдиного електронного банку даних, 
щодо дітей, які потребують соціально-правового захисту. 
 
 
                                       Постійно 
                                       Виконком Татарбунарської                                                                    
                                       міської ради 
   
   6.2. Проведення святкових Новорічних ранків в дошкільних та 
позашкільних закладах міста, Новорічної ялинки для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та дітей з багатодітних сімей. 
                                           
                                    грудень 
                                    Виконком  Татарбунарської  
                                    міської ради 
 
   6.3. Заохочення дітей та підлітків в проведенні Різдвяних та 
Новорічних колядок.  
                                  січень 
                                  виконком 
                                  Татарбунарської міської ради. 
   
   6.4  З метою підвищення ролі сім’ї у духовному та інтелектуальному 
розвитку дітей, виховання підростаючого покоління, провести міські 
конкурси «Очаровашка», «Сузір’я», «Міс Татарбунари» та інші.     .  
                                                  
                                        Травень- листопад 
                                        Виконком Татарбунарської 
                                        міської ради 
    
   6.5 Проведення масових гулянь та конкурсів до Дня захисту дітей. 
                                        
                                          
                                         Червень 
                                         Виконком Татарбунарської 
                                         міської ради 
   
 
   6.6 Придбання канцтоварів для дітей-сиріт та дітей з незахищених сімей 
до Дня знань. 
 



                                         Серпень 
                                         Виконком Татарбунарської 
                                         міської ради 
  
   6.7 Забезпечити систематичне проведення цільових  рейдів з ціллю  
виявлення неблагополучних сімей і забезпечення захисту прав дітей , які 
виховуються в цих сім’ях. 
 
 
                                   Постійно, не менше одного разу 
                                   на тиждень     
                                   Виконком Татарбунарської 
                                   міської ради 
 
   6.8 Вжити заходи щодо розширення мережі дитячих і ігрових майданчиків, 
їх благоустрою і використання за призначенням. 
 
                                 
                                   Постійно 
                                   Виконком Татарбунарської 
                                   міської ради 
 
  

          
         7. Очікувані результати виконання Програми 
 

7.1 Реалізація основних положень Конвенції ООН про права дитини і 
Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту та 
розвитку дитини. 
7.2 Підвищення рівня освіченості, духовного і фізичного розвитку, 
здоров’я дітей та підлітків.   
 

 
 
                                                                                              
 
 
 
                                                                                            Додаток № 2 
                                                                                                до рішення  
                                                                                     Татарбунарської   міської ради 
                                                                                     від «___» ________2015р. 

№______ 
 
 

Обсяги 
фінансування   заходів  Міської програми «Діти  м.Татарбунари » 

на 2016 рік 
   
 
        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

 Виконавець 

Придбання  спортивного  інвентарю  для пришкільних  
майданчиків  та  недільної  школи  

10000,00 Виконком 
міської ради 

                             ВСЬОГО 
 

10000,00  



 
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
______________________________________________скликання  

                                                             

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про затвердження 
міської                                                        
програми  культурно-
масових та мистецьких 
заходів на 2016 рік 
 
                                    
 
  З метою забезпечення  реалізації  державної та місцевої  
політики  в галузі культури, організації  культурного життя в  м. 
Татарбунари, керуючись пунктом 22 частини першої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні, Татарбунарська міська 
рада  
               
     В И Р І Ш И Л А: 
 
 

1. Затвердити Міську програму «Культурно-масових  та мистецьких 
заходів на 2016 рік» (далі- Програма додається). 

2. Бухгалтерії міської ради (Вівіч Т.І.) здійснювати 
фінансування Програми в межах бюджетних призначень на 2016 рік. 

3. Рішення міської ради від 12.03.2015 року № 1130-VI «Про 
затвердження міської програми  «Культурно - масових  та мистецьких  
заходів» на 2015 рік»  втрачає чинність з 01.01.2016 року.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно 
комісію з  соціальних питань  та з питань бюджетної політики.  
 
 
 
                                           Додаток №____  
                                   до рішення Татарбунарської 
                                   міської ради                                       
                                   від «___»___________2015року 
                                   №_____ 
 
 
 
 
 
                      Міська програма  
           «Культурно-масових та мистецьких заходів»  
                        на 2016 рік 
 



 
1. Мета програми 

 
 

        Метою Міської програми культурно-масових та мистецьких заходів на 
2016 рік (далі – Програма) є реалізація в місті державної політики в 
галузі культури, створення умов для забезпечення культурно-дозвіллєвих 
потреб населення, збереження історико-культурної спадщини.   
 
 
                2. Очікувані результати виконання Програми 
  
 
      Виконання Програми дасть змогу: 
          - підвищити рівень забезпечення культурних потреб населення; 
          - створити належні умови для збереження та примноження 
української культури та культури етносів; 
          - забезпечити збереження історико – культурної спадщини.  
 
      
                  3. Організаційне забезпечення Програми 
 
        Управління реалізацією Програми і контроль за її виконанням         
здійснюється виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради.   
 
                   
                    
               4.Фінансове забезпечення Програми 
 
     
      Фінансування заходів Програми здійснюватиметься  в межах 
асигнувань, передбачених місцевим бюджетом на 2016 рік.  
                    
     
 
      
    4.Основні культурно – масові  та мистецькі заходи щодо виконання 
                         Програми. 
 
 
        

Місяць та 
дата 

Найменування заходів Фінансування 
 (грн.) 

 Виконавець 

 Святкування державних, 
професійних, 
загальноміських, 
релігійних свят та 
поздоровлення ювілярів  

110000 Виконком  
міської ради 

 Заробітна плата 
завідуючого міським 
кінотеатром  
разом з нарахуванням  

   50074 Виконком  
міської ради 

 Виділення коштів на 
утримання міського 
кінотеатру(електроенергія) 

   6200 Виконком  
міської ради 

 РАЗОМ   166274,00  
 



 
 
 
 

                            
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
______________________________________________скликання  

                                                             

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про затвердження міської 
програми «Милосердя в дії»  
на 2016-2020 роки»                         
 

                 
                          
 
 Згідно пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 
Татарбунарська міська рада  
                
 В И Р І Ш И Л А: 
 
     1. Затвердити   міську програму    «Милосердя в дії» на 2016-2020роки» (додається). 
2.Затвердити обсяги фінансування міської програми «Милосердя в дії» на 2016-2020 роки»  на 
2016 рік (додаються). 
    3. Бухгалтерії міської ради ( Т.І.Вівіч) здійснювати фінансування Програми в межах 
бюджетних призначень на 2016 рік.  
    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  соціальних 
питань та питань бюджетної політики. 
 
 
 
                

                                    Додаток № 1  
  до рішення Татарбунарської міської 
ради   від «___»___________2015року 
                                   №_____ 

 
 
 
 

Міська програма 
«Милосердя в дії» на 2016-2020 роки» 

 
 
                   1. Мета програми 
 
       Основною метою міської програми «Милосердя в дії» (далі - Програма)є організація  
адресної соціальної  підтримки  малозабезпечених верств населення, інвалідів, дітей-інвалідів 
в умовах значного зниження рівня життя та  посилення соціального захисту найбільш 
вразливих категорій громадян. 



  
                    2. Завдання Програми 
  1. Підвищення якості життя окремих категорій громадян. 
  2.Створення умов  для максимального, раціонального  використання бюджетних коштів 
міського бюджету, направлених  в сферу  соціальної допомоги. 
  3. Надання додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим мешканцям міста. 
   
      
                   3.Строки виконання Програми 
 
     Строки виконання Програми – 2016-2020 роки. 
 
                   
                   4.Фінансове забезпечення 
 
         Фінансування комплексу заходів, передбачених Програмою, здійснюється  відповідно до 
законодавства  України за рахунок коштів міського бюджету, а також шляхом залучення  
позабюджетних коштів, у тому числі  громадських і міжнародних організацій та інших джерел  
не заборонених чинним законодавством. 
Кошти на  реалізацію Програми виділяються у міському бюджеті окремим  рядком.  
             
   
                   5. Організаційне забезпечення 
 
       Управління реалізацією Програми здійснює виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради. 
 Контроль за реалізацією заходів Програми та використанням 
бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством. 
 Виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради готує форми звітності    стосовно ходу 
виконання Програми      
 
                    
                    
                 6. Основні заходи щодо реалізації Програми. 
     
 
   6.1. Створити та постійно оновлювати базу даних про громадян, які потребують допомоги.  
                                          
                                    2016-2020 роки 
                                    Виконком  Татарбунарської  
                                    міської ради 
 
  6.2 Забезпечити вшанування ветеранів війни та  праці, соціальної підтримки інвалідів різних 
категорій, одиноких пенсіонерів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
учасників АТО під час проведення в місті святкових заходів. 
 
                                    2016-2020 роки 
                                    Виконком  Татарбунарської  
                                    міської ради 
 
 
   6.3. Забезпечити надання матеріальної допомоги  окремим категоріям громадян.  
                                
                               2016-2020 роки 
                               виконком 
                               Татарбунарської міської ради. 
   



   6.4 Забезпечити  фінансову  підтримку   районної організації ветеранів.                             
                                         
                                        Виконком Татарбунарської 
                                        міської ради 
    
  6.5  Забезпечити  надання додаткових соціальних гарантій почесним громадянам  міста у 
вигляді  щомісячної  винагороди. 
                                     
                                       Щомісячно  
                                       2016-2020 роки 
                                       Виконком Татарбунарської 
                                       міської ради 
   6.6 Забезпечити здійснення виплат  соціальних гарантій, встановленим чинним 
законодавством, а саме надання матеріальної допомоги на поховання  окремим категоріям 
громадян.  
 
                                         2016-2020 роки 
                                         Виконком Татарбунарської 
                                            міської ради 
              
     

Додаток № 1 
                                                                                       
до рішення Татарбунарської                                                                                       
міської ради 
від  «___» ________2016р. 
№______ 

 
Обсяги 

фінансування  заходів  Міської програми « Милосердя в дії» 
на 2016 рік 

 
 

        Напрямки  забезпечення 
            розвитку  програми 

Обсяги 
фінансування 

(грн.) 

Виконавець 
 
 

 
Мат  Матеріальна  допомога  громадянам міс 
згідно рішень сесій,  виконавчого комітету  

міської ради  та 
 розпоряджень  міського голови (на 

лікування, вирішення  соціально-побутових 
проблем,  на поховання та 

на інше) 

80000,00 Виконком 
  міської ради 

Матеріальна допомога сімям де є член сімї 
мобілізований в лави ЗСУ та учасник АТО 

30000,00 Виконком 
  міської ради 

Матеріальна допомога Татарбунарській 
районній організації ветеранів України 

8000,00 Виконком 
  міської ради 

Матеріальна допомога учасникам бойових дій, 
ветеранам ВВВ, людям похилого віку, та іншим 

категоріям людей за рішенням сесії, 
виконавчого комітету та розпорядженням 

міського голови 

30000,00 Виконком 
  міської ради 

Щорічна винагорода  почесним громадянам 
м.Татарбунари 

12000,00 Виконком 
 міської ради 

Поштовий збір 4000,00 Виконком 



міської ради 
Всього 164000,00  

 

                            
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
______________________________________________скликання  

       

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
                                                      
 
Про затвердження 
міської програми 
«Оздоровлення  дітей 
м.Татарбунари»  
на 2016-2020 роки»                         
 
                 
                          
 
 Згідно пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, Татарбунарська міська рада  
                
 В И Р І Ш И Л А: 
 
     1. Затвердити   міську програму    «Оздоровлення  дітей 
м.Татарбунари м. Татарбунари» на 2016-2020 роки» (додається). 

2.Затвердити обсяги фінансування міської програми «Оздоровлення 
дітей м.Татарбунари» на 2016-2020 роки»  на 2016 рік (додаються). 
    3. Бухгалтерії міської ради ( Т.І.Вівіч) здійснювати 
фінансування Програми в межах бюджетних призначень на 2016 рік.  
    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з  соціальних питань та питань бюджетної політики. 
 
                
                                    Додаток № 1  
                                   до рішення Татарбунарської 
                                   міської ради                                       
                                   від «___»___________2015року 
                                   №_____ 
 
 
 
 
                   Міська програма  
            «Оздоровлення дітей м.Татарбунари»  
                    на 2016-2020 роки 
 
 
                 1. Мета програми 
 
 



       Основною метою міської програми «Оздоровлення дітей м.Татарбунари» 
(далі - Програма) є забезпечення оздоровлення в першу чергу дітей, які 
потребують найбільшої уваги та турботи з боку органів місцевого 
самоврядування та реалізації права дітей на оздоровлення та відпочинок.   
 
                    2. Завдання Програми 
  
     Забезпечення  відпочинку та оздоровлення дітей-сиріт, 
дітей,позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та 
неповних сімей. 
                     
 
                   3.Строки виконання Програми 
 
     Строки виконання Програми – 2016-2020 роки. 
 
                   
                   4.Фінансове забезпечення 
 
       Фінансування Програми , пов’язане з відпочинком та оздоровленням 
дітей, здійснюється за рахунок  коштів міського бюджету, а також 
добровільних внесків  юридичних та фізичних осіб, батьків та за рахунок  
інших джерел, не заборонених законодавством.  
     Фінансування програми здійснюється в межах коштів, затверджених 
у бюджеті міста на зазначені цілі на відповідний рік. У разі потреби 
можуть коригуватися обсяги фінансування окремих заходів програми. 

 
             
   
                   5. Організаційне забезпечення 
 
       Управління реалізацією Програми здійснює виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради. 

 
 Контроль за реалізацією заходів Програми та використанням 

бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством. 
 

 Виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради готує форми 
звітності    стосовно ходу виконання Програми      

 
                    
                    
                 6. Основні заходи щодо реалізації Програми. 
     
 
   4.1. Передбачення в міському бюджеті видатків на фінансування 
оздоровлення  дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, ,  
дітей з багатодітних та малозабезпечених  сімей, талановитих та 
обдарованих дітей. 
   
 
  
                                         
                                    II-III квартал  
                                    Виконком  Татарбунарської  
                                    міської ради 
 



   4.2. Визначення порядку та умов пільгового забезпечення послугами з 
оздоровлення дітей за рахунок коштів міського бюджету, враховуючи статус 
дитини та матеріальне становище сім’ї, у якій вона виховується.  
                                
                               виконком 
                               Татарбунарської міської ради. 
   
   4.3 Організація перевезення дітей до дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку.  
                                                  
                                        Червень-серпень 
                                        Виконком Татарбунарської 
                                        міської ради 
       

   
          
         7. Очікуваний результат виконання Програми 
 

     Збільшення  кількості дітей, охоплених організованими формами 
відпочинку та оздоровлення, зокрема тих, що потребують особливої 
соціальної уваги.  

 
 
 
 
 

                                            
Додаток № 2 
                                                                                     
до рішення Татарбунарської 
міської ради 
від «___» ________2015р. 
№______ 

 
 

Обсяги 
фінансування   заходів  Міської програми «Оздоровлення дітей  м. Татарбунари» 

на 2016 рік 
   
 
        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

 Виконавець 

Оздоровлення  дітей-сиріт, дітей,  позбавлених 
батьківського  піклування, дітей  з багатодітних  та 
малозабезпечених  сімей,  обдарованих  дітей,  дітей  з 
неповних сімей 

140 000,00 Виконком 
міської ради 

                             ВСЬОГО 
 

140 000,00  

 
 
  

 
 



                             
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
______________________________________________скликання  

   ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 
Про затвердження міської 
програми                           
«Розвиток футболу в  
м. Татарбунари»  
на 2016-2020 роки» на 2016 
рік 
 
 
                                      
 
 
      Відповідно до  п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Татарбунарська міська рада 
  
 В И Р І Ш И Л А: 
 
     1. Затвердити   міську програму    «Розвиток футболу в 
м.Татарбунари» на  2016-2020 роки»  (додається). 

2. Затвердити обсяги фінансування міської  програми «Розвиток 
футболу в м.Татарбунари на 2016-2020 роки» на 2016 рік  (додається) 

2. Бухгалтерії міської ради ( Вівіч Т.І.) здійснювати 
фінансування Програми в межах бюджетних призначень на 2016 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, 
планування та обліку. 
 
 
 
                                    
                                   Додаток №____  
                                   до рішення Татарбунарської 
                                   міської ради                                       
                                   від «___»___________2015року 
                                   №_____ 
 
 
 
 
 
                 Міська програма 
       «Розвитку  футболу в м.Татарбунари»  
                на 2016-2020  роки» 
 
 
                   1.Загальні положення 



 
    
    Основна діяльність Татарбунарської міської ради направлена на 
забезпечення фізичного виховання і культурно-оздоровчої діяльності 
серед дітей та молоді міста на принципах пріоритету оздоровчої 
спрямованості, виховання молоді в дусі олімпізму.   
                  
 
 
                   2. Мета програми 
 
      Метою Міської програми на 2016-2020 роки (далі - Програма) є 
зміцнення здоров’я усіх верств населення засобами фізичного 
виховання, фізичної культури і спорту, підготовка футбольної команди 
міста, до  складу якої входять вихованці клубу  та участь її  в 
районних, обласних та всеукраїнських змаганнях з футболу.   
                                    
                    
                   3. Завдання програми 
 

3.1  Зміцнення здоров’я усіх верств населення; 
3.2  Створити єдину систему дитячого та юнацького футболу; 
3.3  Удосконалити систему підготовки футбольних команд для участі 
в районних та обласних змаганнях;   
3.4  Виконання календарного плану по проведенню підготовки        
спортивно-масових заходів;  
3.5 Підготовка спортсменів для участі у  районних, обласних та 

всеукраїнських змаганнях; 
 

                    4. Організаційне забезпечення Програми 
 
            Управління реалізацією Програми і контроль за її виконанням 

здійснюється виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради.   
 

       
               5. Фінансове забезпечення Програми 
 
   
      Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за 
рахунок надходжень коштів з міського бюджету,  коштів благодійних 
фондів, добровільних  внесків юридичних та фізичних осіб, а також 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
 
                      

 
 
                      6. Заходи на виконання Програми 
              

6.1 Підготовка спортсменів для участі у  районних, обласних та 
всеукраїнських змаганнях; 

6.2 Забезпечення витрат на  арбітрів для проведення матчу 
(проїзд, добові, проживання); 

6.3 Забезпечення витрат на відрядження футбольної команди для 
участі в виїзних змаганнях ( добові, проживання, проїзд); 

6.4 Створення  стабільної матеріально-технічної бази для 
розвитку футболу. 

 



 
 
 
                7. Очікувані результати 
 
  Відродження, розвиток футболу та участь футбольної команди 
міста в районних, обласних та всеукраїнських  змаганнях з 
футболу. 
     

                             
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
______________________________________________скликання  

       

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
                                                       
 
Про затвердження міської 
програми                        
«Розвиток шахів 
та шашок м.Татарбунари на  
2016-2020 роки» на 2016 рік 
 
                                            
 

Відповідно до  п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Татарбунарська міська рада 
  
 В И Р І Ш И Л А: 
 
    1. Затвердити   міську програму    «Розвиток шахів та шашок 
м.Татарбунари» на  2016-2020 роки»  (додається). 
    2. Затвердити обсяги фінансування міської програми «Розвиток 
шахів та шашок м.Татарбунари» на 2016-2020 роки»   на 2016 рік  
(додаються). 
    3. Бухгалтерії міської ради (Вівіч Т.І.) здійснювати 
фінансування Програми в межах бюджетних призначень на 2016 рік. 
    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, 
планування та обліку. 
 
                                   
                                    
                                   Додаток №____  
                                   до рішення Татарбунарської 
                                   міської ради                                       
                                   від «___»___________2015року 
                                   №_____ 
 
 
 
 



 
                   Міська програма  
               «Розвитку шахів та шашок м.Татарбунари»  
                     на 2016-2020 роки 
 
 
                   1. Мета програми 
 
 
      Метою Міської програми на 2016-2020 роки (далі - Програма) є 
реалізація в місті на основі   естетично-інтелектуального та 
культурного виховання дітей та молоді міста,  популяризація  шахів 
та шашок, підготовка та успішні виступи молоді міста на районних, 
обласних та Всеукраїнських змаганнях.    
                                    
                    
                  2. Завдання програми 
 

2.1 Створення сприятливих умов для функціювання міського шахово-
шашкового клубу; 

2.2 Охоплення шахово-шашковим всеобучем всіх прошарків населення 
міста від дітей до пенсіонерів;,  

2.3 Виконання календарного плану по проведенню підготовки        
спортивно-масових заходів;  

2.4 Підготовка спортсменів для участі у  районних, обласних та 
всеукраїнських змаганнях; 

2.5 Відрядження спортсменів на ці змагання. 
 
 

                  3. Організаційне забезпечення Програми 
 
            Управління реалізацією Програми і контроль за її виконанням 

здійснюється виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради.   
 

       
                 4. Фінансове забезпечення Програми 
 
   
      Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за 
рахунок надходжень коштів з міського бюджету,  коштів благодійних 
фондів, добровільних  внесків юридичних та фізичних осіб, а також 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
 

                      5. Заходи на виконання Програми 
 

5.1 Розроблення комплексу заходів по спортивно - масовій 
роботі; 

5.2 Проведення районних спортивно-масових заходів; 
5.3 Забезпечення шахово-шашкове навчання дітей у дошкільних 

закладах міста; 
5.4 Забезпечення, як команду міста, так і окремих представників 

в змаганнях на всіх рівнях – районних, обласних, 
всеукраїнських; 

5.5 Забезпечення проведення ремонту приміщення шахово-шашкового 
клубу та спортивно-технічного обладнання та інвентарю; 

5.6 Забезпечення виплат винагород за високі спортивні змагання; 



5.7 Забезпечення оздоровлення кращих юних шашистів та шахістів 
в оздоровчих закладах області та району в літній період; 

5.8 Забезпечення утримання штату  шахово-шашкового клубу міста.       
 
                               
                       6. Очікувані  результати 
 
 

6.1 Збільшення кількості населення, що займається шахами та   
шашками. 
6.2 Виконання учасниками змагань спортивних розрядів та 
нормативів. 
6.3 Збільшення кількості спортсменів міста, що потрапили до 
складу збірної команди міста, району, області. 
6.4 Збільшення переможців та призерів першостей району, 

області,  чемпіонатів України. 
6.5 Забезпечення придбання спортивно-технічного обладнання - 

шахів,шашок, електронних годинників. 
 
 
 

 Додаток № 3 
до рішення Татарбунарської 
міської ради 
від «___» __________2015р. 
№______ 

 
 
 

Обсяги 
фінансування   заходів  Міської програми «Розвиток  шахів 

та  шашок  в  м. Татарбунари»  на 2016 рік 
   
 
        Напрямки забезпечення  
           розвитку програми 

 Обсяги  
фінансування  
   (грн.) 

 Виконавець 

Утримання  штату  шахово-шашкового клубу м. 
Татарбунари 

50074,00 Виконком 
міської ради 

Придбання  призів 15000,00 Виконком 
міської ради 

 Відрядження 5000,00 Виконком 
міської ради 

                             ВСЬОГО 
 

70074,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
______________________________________________скликання  

       

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про фінансування програми охорони 
навколишнього середовища 
м.Татарбунари на 2016 рік  
 

Відповідно до п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та з метою поліпшення екологічної 
ситуації в м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити потребу  у здійснені природоохоронних заходів на 
об`єктах Татарбунарської міської ради на 2016 рік (додаток1). 

2. Затвердити орієнтовний розподіл видатків місцевого фонду 
охорони навколишнього природного середовища за пріоритетними 
напрямами природоохоронної діяльності на 2016 рік (додаток2). 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну 
комісію  з питання регулювання земельних відносин, 
адміністративно-територіального устрою, природо- і 
водокористування та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Додаток №1  
до рішення  міської  ради  

від __________2015р.  
№________-VI 

Потреба  у здійснені природоохоронних заходів на об`єктах 
Татарбунарської міської ради 

 
№ 
п/п 

 

 
Назва заходу 

 

 
Орієнтована 
вартість, 

грн. 
 

 
Дата  

проведення  

 
Джерела 

фінансування 
 

1 Виділення коштів КП 
«Водопостачальник» на 
придбання ПММ для 
проведення розчистки 
сміттєзвалища 

 
37000 

 
2016 рік 

 
Міський фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

2 Виділення коштів КП 
«Водопостачальник» на 
оплату послуг 
сторонніх організацій 
для проведення робіт 
з розчистки 
сміттєзвалища 

 
10000 

 
2016 рік 

 
Міський фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 



3 Придбання зелених 
насаджень для 
озеленення  м. 
Татарбунари 

 
6000 

 
2016 рік 

Міський фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №2    

до рішення  міської  ради  
від ___________2015р.  

№______-VI 
Орієнтовний розподіл видатків місцевого фонду охорони навколишнього 
природного середовища за пріоритетними напрямами природоохоронної 

діяльності, грн. 
 
№ 
п/п 
 

 
Назва заходу 

 

 
Орієнтована 
вартість 

 

 
Рік 

фінансування 
 

1 Виділення коштів КП 
«Водопостачальник» на придбання 
ПММ для проведення розчистки 
сміттєзвалища 

 
37000 

 
2015 

2 Виділення коштів КП 
«Водопостачальник» на оплату 
послуг сторонніх організацій для 
проведення робіт з розчистки 
сміттєзвалища 

 
10000 

2015 

3 Придбання зелених насаджень для 
озеленення  м. Татарбунари 

 
6000 

2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
__________третя________сесія____VIІ____скликання 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 
 
 

 
Відповідно до ст.12,116,118,123 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст..24,п.3 «Перехідних та прикінцевих положень» 
Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву громадянина : 
Калантарчука Романа Володимировича, що мешкає в м.Татарбунари, Татарбунарська 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
1. Вилучити до земель запасу Татарбунарської міської ради земельні ділянки за адресою: 
Одеська обл., м.Татарбунари, вул.Сонячна, 43?  надані Калантарчуку Роману Володимировичу 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) орієнтовною площею – 0,1000га, для ведення особистого підсобного 
господарства – 0,02 га. 
 

2. Катанову І.В. внести зміни у звіт за формою 6zem. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, природо- і водокористування та 
охорони навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про  вилучення до земель запасу земельних земельних ділянок 
за адресою: Одеська обл., м.Татарбунари, вул.Сонячна, 43   за 
заявою  Калантарчука Романа Володимировича.  



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
__________третя________сесія____VIІ____скликання 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

Відповідно до ст.12,116,118,123 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст..24,п.3 «Перехідних та прикінцевих положень» 
Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву громадянки : 
Ткаченко Наталії Анатоліївни, що мешкає в м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1.Надати у короткострокову оренду  терміном на 2 (два) роки  земельну ділянку з кадастровим 
номером 5125010100:02:002:1132, площею 0,1557 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 
м.Татарбунари, вул. Чкалова, буд.46, у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно 
яке знаходиться на даній земельній ділянці. 
 

2. Катанову І.В. підготовити для погодження договір оренди землі. 
3. Ткаченко Наталії Анатоліївні зареєструвати право оренди на земельну ділянку.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, природо- і водокористування та 
охорони навколишнього середовища. 

 

Про  надання в короткострокову оренду  земельної ділянки 
(присадибної) за адресою: Одеська обл., м.Татарбунари, 
вул.Чкалова, 46   за заявою  Ткаченко Наталії Анатоліївни.  
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