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Про         виконання           програми   
соціально -  економічного  розвитку        
м. Татарбунари  за    2016  рік 
 



Інформація 
про   виконання       Програми    соціально-економічного розвитку міста                      

Татарбунари          за   2016    рік. 
 
 

Відповідно до рішення Татарбунарської міської ради від 22 лютого  2016  року № 44- VII 
«Про Програму соціально-економічного розвитку м. Татарбунари на 2016 рік» із змінами робота 
виконавчого  комітету  Татарбунарської  міської  ради,  його  установ  та організацій 
міста усіх сфер діяльності була направлена на подальше покращення надання послуг 
населенню, збереженню об’єктів інфраструктури, утримання в належному стану об’єктів 
благоустрою та удосконалення роботи комунальних служб, підвищенні рівня якості 
дошкільної освіти, соціальна підтримка вразливих верств населення,   учасників бойових 
дій та членів їх сімей   тощо. 

 
Податково-бюджетна політика 

 
До бюджету м. Татарбунари за 2016 року  надійшло 33 043,6 тис. грн., що 

становить 107,6 % затвердженого плану ,  в  т.ч.:  податкові надходження – 13423,7 тис. 
грн., неподаткові надходження – 2052,9 тис. грн., доходи від операцій з капіталом – 
500,3 тис. грн. Власних доходів надійшло 1819,1 тис грн. Власні  надходження  
збільшено  за  рахунок  прийняття  на  баланс  міської  ради будівлі та споруд, 
розташованих за адресою: м. Татарбунари, вул. Центральна (К.Маркса), 36 – 1094,4 
тис.грн., гаражу  Татарбунарської районної музичної школи, розташованого за адресою 
м .Татарбунари, вул. Соборна  (Леніна), 1 – 3,1 тис.грн., КНС  (вул. Верхня, 2) – 70,0 
тис.грн.,   артсвердловина  по вул. Суворова - 40,0 тис.грн. 
 

У порівнянні  з планом 2016 року   збільшено надходження до бюджету м. 
Татарбунари  за основними бюджетоутворюючими податками і платежами: по акцизному  
податку  з  реалізації  суб’єктами  господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів - на 103,0 тис. грн. або на 2,0 відсотків, надійшло 5139,0 тис. грн.; по податку на 
майно – на 494,0 тис. грн. або на  19,6  відсотка, надійшло 3016,4 тис. грн.; по єдиному 
податку - на 766,1 тис. грн., або на 17,6 відсотка, надійшло 5128,7 тис. грн., по платі за 
надання адміністративних послуг – на 46,3 тис. грн.,  або на 34,2%, надійшло  181,8  тис. 
грн. та інші. 
 
    Виконання видаткової частини бюджету м. Татарбунари склало 31581,1 тис. грн. 
(загальний фонд – 15832,5 тис. грн., 96,4 % плану за  звітний період, спеціальний – 
15748,6 тис. грн., 87,4%).  
Із загального  обсягу видатків витрати склали на: 
 

 дошкільні заклади освіти –  7648,6 тис. грн.  (24,2 відсотків); 
 утримання  житлово -  комунального  господарства  -  1959,7 тис. грн.(6,2% 

відсотків ); 
 благоустрій міста – 2782,9 тис. грн.(8,8 відсотків); 
 капітальні вкладення  - 10520,7 тис.грн. (33,3 відсотків); 
  утримання  дорожнього господарства  -  2839,5 тис.грн. (9 відсотків); 
 охорона навколишнього середовища – 668,7 тис.грн. (2,1 відсотка); 
 соціальний   захист населення   - 373,0 тис. грн. (1,2 відсотка); 
 культурно- масові  та мистецькі заходи – 148,2 тис.грн. (0,5 відсотка); 
 фізична культура і спорт   -  271,5 тис.грн. (0,9 відсотків); 

 



 
 
 
 

У звітному періоді повністю проведені розрахунки з оплати праці працівників 
бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати 
праці, розміру мінімальної заробітної плати та з оплати за енергоносії і комунальні 
послуги, що спожиті бюджетними установами. 
 

Житлово-комунальне  господарство. 
 

       Пріоритетними   завданнями  житлово-комунального  господарства   та благоустрою  
міста  насамперед  є: 
            -     забезпечення стабільного та якісного водопостачання та водовідведення в місті; 
             -    благоустрій і підтримка в належному стані доріг комунальної власності; 
             -     реконструкція та розширення мережі зовнішнього освітлення міста; 
 
                 Незважаючи   на наявність існуючих проблем, робота житлово - комунального 
господарства міста забезпечувала першочергові потреби населення, підприємств та 
організацій міста  необхідними  послугами  та  продовжувала створювати умови щодо їх 
покращення. Видатки бюджету міста на галузь  склали 4742,6 тис .грн., у тому числі на 
водопровідно-каналізаційне господарство – 1924,7 тис грн. на благоустрій міста –  
2782,9тис. грн., капітальний ремонт житлового фонду – 35,0 тис .грн. 
  Як  і у попередні роки , продовжилась робота  щодо забезпечення  зовнішнього  
освітлення  та відновлення  міських мереж електропостачання. Так, зокрема  проведено 
заміну та додатково встановлено  539 шт. ламп  вуличного освітлення на суму 64,8 тис.грн.         
Виконані  роботи по поточному ремонту  систем вуличного освітлення.   Зокрема,   
замінено   фоторіллє, пускачі,  автомати,  патрони,  кабель.  В зв’язку  з проведенням   
Татарбунарським   РЕМ  капітального  ремонту  ліній  електропередач, стала  необхідність  
встановлення   додаткових   ізольованих  проводів   вуличного освітлення, що і було  
зроблено по  вулицям міста  В.Тура,  Маяковського, Центральна, Трудова,  5 Грудня  на 
суму  36,1 тис.грн.   Згідно  приписів  Татарбунарського  РЕМ здійснені роботи по 
заміні електролічильників по вулицям Горького,  Пушкіна, Чкалова, Суворова, 23 
Серпня, на території центрального скверу та дитячого майданчику  на  суму 5,6 тис.грн. 
Проведено поточний ремонт тротуарних доріжок по вул. Князєва, перехрестя вулиць В. 
Тура, вул. Шкільна, вул. І. Кожедуба  на  загальну суму 1,5  тис. грн. Виконано роботи з 
поточному  ремонту  пішохідних мостів на  загальну суму 2,7 тис. грн. по вулицям І. 
Кожедуба, Перемоги, Пушкіна. Виконані роботи по встановленню тротуарної плитки 
вздовж центрального скверу на площі 117 кв. м на суму 14,4 тис.грн.,  бетованих   урн  
на суму 4,3 тис.грн. 

Також управління комунальним майном виконувало роботи по благоустрою міста 
– прибирання  території,  спилювання  сухостійних,  аварійних  дерев, косіння трави,   
збирання  та  вивіз  сміття. 
 

Крім того, за кошти міського бюджету в звітному періоді у сфері благоустрою  
профінансовано  витрати: 

- придбання  автомобіля-вежі  - 199,0 тис. гр 
- придбання  зупинок  - 30,0 тис. грн.; 

- придбання  мотокоси – 20,8 тис.грн.; 
- придбання  екскаватора - 155, тис.грн; 
- придбання  стели   «Ліквідаторам Чорнобильської  АЕС»  - 30,0 тис. грн.; 
- придбання елементів  дитячо-спортивних   ігрових комплексів – 285,7 тис. грн 



- придбання  пергали  - 15,0 тис.грн.; 
- капітальний  ремонт електричного забезпечення центральної  площі  

та фонтану – 7,8 тис.грн. 
 
 
             На утримання водопровідно-каналізаційного господарства  з 
міського бюджету  профінансовано  витрати : 

- утримання  аварійно-ремонтної бригади  - 126,3 тис. грн.; 
- утримання   водопровідно  –  каналізаційної  системи  (придбання  

матеріалів, запчастин, оплата послуг)   - 321,2 тис. грн.; 
- придбання  основних   засобів (екскаватор, насоси  водопровідні,  мотопомпи, 

компресор на  каналізаційно - очисні споруди,  станція  електрозахисту – 
482,1 тис.грн.; 

- фінансова підтримка  КП  «Водопостачальник» (погашення  заборгованості по  
оплаті праці,  за електричну енергію)  - 822,3 тис. грн; 

- капітальний ремонт   водопровідної  мережі   ОСББ  «Піонер» - 35,0 тис.грн.; 
 
 
               Для   вирішення     питання   щодо  забезпечення  стабільного та    якісного 
водопостачання    в   місті     за    рахунок коштів  міського,  обласного  та  державного   
бюджетів   здійснені роботи   по виготовленню   проектно-кошторисної   документації, 
проведена  тендерна  процедура  закупівлі   та  розпочато    будівництво  водопровідної  
насосної станції  за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, 6.   В рамках інвестиційних 
проектів   в 2016 році   залучено  по даному  об’єкту  коштів  з міського бюджету – 208,5 
тис.грн.(виготовлення  ПКД) ,  з обласного  бюджету  -  994,1 тис.грн.,  державного 
бюджету  -  8966,2 тис.грн.    
 
    З метою  забезпечення   утримання в належному  стані доріг  
комунального  значення ,  забезпечено  освоєння, скерованих на утримання   доріг  по 
місту,  коштів в сумі  2839,3 тис.грн.,   в т.ч.  поточний  ремонт  дорожнього покриття  
вулиць :  Південна, Соборна,  Горького від  № 7 до № 29, Центральна, Клюшнікова,  
Гімназична, Князєва, 23 Серпня, Новоселів, Барінова, Л. Українки, Миру,  Вишнева- 
Партизанська, Пушкіна,  Джерельна,    Робоча,  Суворова,  Т. повстання,  провулок 
Ветеринарний -   1973,6  тис.грн.,  капітальний ремонт    вулиць  Новоселів та 
Дністровська   -  865,9 тис.грн.  
          

   Дошкільна  освіта 
 

Одним із пріоритетів програми соціально-економічного розвитку міста 
Татарбунари на 2016 рік є створення сприятливих умов для функціювання існуючої 
мережі комунальних дошкільних закладів: ясел-садків «Незабудка» та «Колосок». 
 Станом  на  01.01.2017 року  в дошкільних навчальних закладах  міста розгорнуто 18  
вікових груп, в яких виховується   469 дітей  віком від  2  до 6 років (ясла-садок 
«Незабудка –  12 груп,  ясла-садок «Колосок» - 6 груп). 
  
                     Видатки бюджету  міста  на галузь  «Освіта»  за  звітний період  склали 
7 6 4 8 , 6  тис. гривень. Основну  частку   всіх   витрат,  а саме  57 відсотків  становлять  
витрати на   утримання  персоналу   дошкільних комунальних закладів.   З метою  
зміцнення  та  оновлення матеріально-технічної бази  у  дошкільних навчальних  
закладах   у   звітному періоді    на   придбання  матеріалів, основних засобів та  
здійснення   різних  видів  ремонтно-будівельних  робіт   з   загального   фонду та фонду 
розвитку міського бюджету    освоєно  кошти в  сумі   805,6   тис .грн. 



Зокрема в звітному періоді  поточного року профінансовано : 
 

- придбання металопластикових   вікон, дверей (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 електричної плити   (ясла-садок «Колосок») – 22,5 тис.грн.;  
- поточний ремонт санвузла (ясла-садок «Незабудка», група «Калинка») – 

4,4 тис.грн.; 
- поточний ремонт  даху харчоблоку (ясла-садок «Незабудка»)  - 72,8 тис.грн.; 
- поточний  ремонт харчоблоку ззовні (ясла-садок «Незабудка») – 

132,5 тис.грн.; 
- придбання  принтера (ясла-садок «Колосок») – 6,0 тис.грн.; 
- придбання ноутбука  ( «ясла-садок  «Незабудка» - 10,0 тис. грн.); 
- придбання  пральної машини ((ясла-садок «Незабудка») – 8,4 тис.грн.; 

-   заміна  вікон в  приміщенні логопедичної групи ясла-садок  
«Незабудка» - 30,0 тис. грн. 

               Продовжено капітальний ремонт  приміщення другого поверху ясла-садка   
«Колосок» - 361,5 тис. грн. 
 

Рішенням Татарбунарської районної ради від 16.12.2016 року № 202-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»  збільшена плата за 
харчування  в  групах  раннього віку  з 14,50  до 15,00 гривень (на період літнього  
оздоровлення -16,50 грн.),  від 3 до 6 років  - з  20,70 до 21,25 гривень (на період літнього  
оздоровлення -23,38 гривень),  з яких  60 відсотків  від вартості харчування складає 
батьківська плата, 40  відсотків  -  кошти міського бюджету. 

Належна увага приділяється соціальному  захисту  учасників  навчально- 
виховного процесу. 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; 
 діти,  які  втратили одного  з батьків. 

 
2. в розмірі  50  відсотків: 

 дітям,  в сім’ях  яких  троє і більше дітей. 
 

Станом  на 01.01.2017 року 100 відсотковою пільгою по платі за 
харчування  користувалось  17  дітей,   50  відсоткою   пільгою  - 76   дітей.   

 

 



Важливими напрямками видатків міського бюджету в  2016 році стали субвенції 
підприємствам та органам державного управління.  Надано субвенцію районному 
бюджету  в сумі   593,7 тис.грн.,  зокрема на: 
 

– 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.; 
– харчування пільгових категорій дітей  шкіл  міста  - 86,0 тис.грн.; 
– придбання  вікон  для амбулаторії  ТЦПМСД  - 20,0 тис.грн.; 

 
– придбання  віконних блоків  для   Татарбунарської   «НВК  школа- 

гімназія» 
- 60,0 тис.грн.; 
                   -    придбання  медикаментів  та санітарно-гігієнічних  засобів  для Будинку 
                         Милосердя – 10,0 тис.грн.; 

– придбання будівельних  матеріалів для  Татарбунарської ЗОШ I-
III cтупенів  № 1 ім.  В.З.Тура  - 2,8 тис.грн.; 

– придбання  книжок  для загальноосвітніх   шкіл  міста – 44,3 тис.грн.; 
– капітальний  ремонт системи  опалення,  водопроводу, каналізації 

Татарбунарської  ЗОШ  I-III ступенів  ім. В.З.Тура - 70,0 тис.грн.; 
– придбання   прибора   «Гемостаз» для «КЗ «Татарбунарська ЦРЛ» - 

38,0 тис.грн; 
капітальний ремонт  внутрішньої  вбиральні   та актової  зали 
«Татарбунарська НВК» ЗОШ  I -III  - ступенів – гімназія» - 74,1 тис. грн.; 

- придбання комп’ютерів   для   Татарбунарської   ЗОШ   I-III ступенів   
ім. 

  В.З.Тура  - 50,0  тис. грн.; 
 

Міські  програми 
 

Протягом   2016 року за рахунок коштів міського бюджету здійснювалося  
фінансування  по  міським  програмам  на  загальну суму   792,7  тис. грн. 
 
  У 2016 році  на виконання  заходів  міської програми «Милосердя в дії» щодо 
соціального захисту сімей міста, які знаходяться в складних життєвих  обставинах,  з    
бюджету  міста   профінансовано   224,5 тис.грн.  Фактично за   звітний період  видатки  
склали   222,5   тис.грн.  або   99,1 відсотків  запланованих. 
Протягом  2016 року  здійснювалась  адресна підтримка  окремих  вразливих груп на суму  
155,5 тис.грн.  Надана  матеріальна допомога  учасникам АТО на  виготовлення 
землевпорядної  документації - 18,0 тис.грн.  Отримали  матеріальну  допомогу  учасники 
бойових дій до Дня воїна- інтернаціоналіста - 5,2 тис.грн., учасники бойових дій до 
Дня воїна- інтернаціоналіста - 5,2 тис.грн., учасники ліквідації аварії на Чорнобильській 
АЕС -8,5 тис.грн., учасники бойових дій,  ветерани  до Дня  Перемоги  - 9,6 тис.грн. 
Виплачена щорічна  винагорода  Почесним громадянам міста- 12,0 тис.грн. На видання  
ювілейної збірки пісень Щегольковій В.Г.  надана  матеріальна  допомога в сумі 5,0 
тис.грн.. Відшкодовано  витрати на навчання  в Ізмаїльському технікумі  економіки і 
права    студенту  з багатодітної родини  Михайлову   Є.І.- 3,3 тис.грн.    
  
  

На виконання  Програми  культурно-масових   заходів та мистецьких заходів   



в звітному періоді  з бюджету  міста  було направлено  148,1 тис. грн. грн., що 
становить  95,4  відсотка   фінансування   на   бюджетний рік  (155,3 тис. грн.).   З 
метою культурно-духовного розвитку територіальної громади міста згідно  плану 
роботи протягом звітного періоду профінансовано та проведено 54  різноманітні 
заходи: 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, День Перемоги, День захисту 
дітей, День медичного працівника, День Чорнобильської катастрофи, День вишиванки, 
25-річниця Незалежності України, свято Івана Купала, День  міста,  15-а  річниця 
створення народного   хорового колективу ветеранів війни та праці, День Святого 
Миколая, День вшанування  учасників ліквідації  на Чорнобильській АЕС,  День пам’яті  
жертв голодоморів  та  інші. 
 
             Протягом 2016  року  в   рамках міської   програми    «Оздоровлення  дітей  
м.             Татарбунари» на 2016-2020 роки»    за  рахунок  коштів   міського бюджету   
забезпечено оздоровленням  та  відпочинком    51  дитина    різних   соціальних  груп.  
                        В першу  чергу  оздоровлено :  1 – дитина-сирота; 1 дитина, батько якої є 
учасником АТО; 2  дітей  з малозабезпечених сімей; 23 дитини  з багатодітних сімей; 2 
дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи; 16 дітей з неповних сімей; 6 –  
талановиті та обдаровані  діти.  Фактичні видатки   на  оздоровлення   в 2016 році    склали    
128,5 тис.грн. 
 

Згідно запланованих заходів по міській програмі «Діти м. Татарбунари» в 
звітному періоді закуплено та передано для пришкільних майданчиків спортивний 
інвентар на  суму 10,0  тис. .грн., а також    придбано  проектор  на суму 12,0 тис.грн., 
який   надано   в довгострокове  безоплатне користування недільній школі Свято – 
Успенської церкви. 
   

На виконання завдань в галузі фізичної культури та спорту по міським 
програмам «Розвиток шахів та шашок м. Татарбунари» та «Розвиток футболу в м. 
Татарбунари»  в міському  бюджеті на  2016 рік  передбачено  кошти   в сумі  288,5 
тис. грн.   Кошти  загального фонду   використані  в сумі  271,5 тис.грн.   на утримання 
міського стадіону  та  шахово-шашкового  клубу, придбання господарчих та паливно-
мастильних матеріалів, призів, витрати на відрядження,  придбання  електронних 
шахових годинників,   придбання  футбольної форми та футбольних м’ячів  
В   рамках   Програми   відповідно   до   календаря    в звітному  періоді проведено 
слідуючі спортивні заходи: шахово-шашковий турнір до Дня Перемоги, 
Всеукраїнський шахово-шашковий турнір до Дня захисту дітей, шаховий турнір серед 
школярів до Дня матері, обласна спартакіада серед школярів з шахів та шашок, 
міський турнір з шахів та шашок до Дня міста, Всеукраїнський турнір з шахів та 
шашок, присвячений пам’яті   В. Максимчука, відкритий  міський турнір  з шашок серед 
чоловіків та жінок, відкритий турнір  по міні-футболу серед дітей  до Дня  Збройних Сил 
України,   відкритий турнір  по міні-футболу серед дітей   до Дня Святого Миколая. 
 
 
Заступник міського голови       О.В. Лєсніченко 
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