Татарбунарська міська рада
виконавчий комітет
РІШЕННЯ
25.05.2017

№ 78

Про
підсумки
виконання
основних
показників
програми
соціальноекономічного
розвитку м. Татарбунари за
січень-березень 2017 року
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішеннями міської ради від 10.03.2017 року № 329-VII
«Програма соціально-економічного розвитку м. Татарбунари на 2017 рік», заслухавши
інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В. про виконання основних
показників програми соціально-економічного розвитку м. Татарбунари за січеньберезень 2017 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію заступника міського голови Лєсніченка О.В. про виконання
основних показників програми соціально-економічного розвитку м. Татарбунари за
січень-березень 2017 року взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П.Глущенко

Інформація про підсумки виконання основних показників програми соціальноекономічного розвитку м. Татарбунари за січень-березень 2017 року

На протязі I кварталу 2017 року основні зусилля виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради були направлені на виконання взятих зобов’язань,
насамперед соціального характеру, забезпечення ефективного використання бюджетних
коштів.
Забезпечення наповнення дохідної частини міського бюджету.
За I квартал 2017 року доходи бюджету міста склали 6986,4 тис. грн., з яких
до загального фонду бюджету надійшло 4081,9 тис.грн., спеціального 1327,1 тис.грн.,
отримано офіційних трансфертів – 1577,4 тис.грн.
Станом на 01.04.2017 доходи загального фонду бюджету міста без врахування
міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 4081,9 тис.грн., що становить 164,3 % до
затверджених планових показників на відповідний період. Мобілізовано надходжень на
1596,9 ,0 тис.грн. більше від запланованого.
В порівнянні з відповідним періодом 2016 року
у співставних
надходження збільшились на 1442,1 тис.грн. або на 54,6 %

умовах

Питома вага найбільших доходних джерел в загальній суті надходжень
доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає:
1. внутрішні податки та послуги, які включають акцизний з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, акцизний податок
з
вироблених в Україні підакцизних товарів, акцизний податок з ввезених в Україну
підакцизних товарів – 32,7% або 1336,2 тис.грн., що складає 158,5 % до плану на
відповідний період. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження
збільшились на 475,7 тис. грн. або на 55,3 %
2. єдиний податок - 42,3 % або 1728,3 тис.грн., що складає 180,3% до плану на
відповідний період, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження
збільшились на 742,0 тис. грн. або на 75,2 %, що пояснюється змінами в
законодавстві сплати єдиного податку в 2017 році.
3. податок на майно - 22,0%, або 899,0 тис.грн., що складає 150,5 % до плану на
відповідний період, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження
збільшились на 183,6 тис.грн. або на 25,7 % , що пояснюється індексацією
нормативної грошової оцінки землі, коефіцієнт якої складає 1,06 у 2017 році.
Протягом першого кварталу 2017 року до загального фонду бюджету міста
надійшло офіційних трансфертів (субвенція) у сумі 1577,4 тис.грн. або 100% до плану.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 1327,1 тис.грн.
(75 % до плану на відповідний період ), що на 959,2 тис.грн. або на 260,7 %
більше надходжень за аналогічний період 2016 року у співставних
умовах за
рахунок збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Реформування відносин власності.
Протягом першого кварталу 2017 року Татарбунарською міською ради, в межах
свої повноважень, продовжило виконувати покладені на нього повноваження. З метою
поповнення міського бюджету протягом I кварталу 2017 року:
Відповідно до змін законодавства у сфері реєстрації речових прав на нерухоме
майно, з вересня 2016 року Татарбунарською міською радою проводилась робота по
реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки. Протягом
I кварталу 2017 року було розглянуто 83 заяви та проведено державну реєстрацію
права власності на нерухомість, зареєстровано інше речове право (оренда земельних
ділянок) на підставі 58 заяв, внесено зміни до прав власності по 46 заявам
громадян міста, припинено право оренди на земельні ділянки - 2 заяви.
Протягом звітного періоду
укладено один
договір
оренди
нерухомого
комунального майна
з ТОВ «Белста» про передачу в оренду нежитлової будівлі,
розташованої в м. Татарбунари по вул. Робоча, 18а строком на 2 роки з щомісячною
сплатою 2,7 тис.грн.
Протягом I кварталу 2017 року укладено два нових договору оренди землі
подовжено 15 договорів оренди землі.

та

Постійно здійснюється контроль цільовим та ефективним використанням майна,
яке знаходиться у комунальній власності громади міста. Постійно проводиться робота
щодо оновлення бази даних реєстру вільних земельних ділянок, об’єктів нерухомості
.

Житлово- комунальне господарство
Пріоритетними завданнями в сфері житлово-комунальному господарства та
благоустрою міста є забезпечення необхідного рівня обслуговування мешканців,
надання якісних комунальних послуг, підтриманні санітарного порядку в місті,
благоустрій, ремонт мережі вуличного освітлення, створення комфортного середовища
для проживання.
У звітному періоді надано фінансову допомогу КП «Водопостачальник» на
оплату електроенергії, на придбання матеріалів, на оплату послуг (телеінспектування
артсвердловин, гідродинамічне очищення артсвердловини вул. Борисівська
на
загальну суму 318,00 тис.грн.
З метою ефективного використання та обслуговування артсвердловин міста
виконавчим
комітетом
Татарбунарської міської ради
прийнято на баланс
свердловини по вул. Московська, 8 і Московська, 18 на загальну суму 1000,0 тис.
грн. з подальшою передачею «КП «Водопостачальник».
Одним із проблемних питань залишаються розрахунки населення за надані
«КП «Водопостачальник»
житлово-комунальні послуги.
За даними станом на
01.04.2017 нараховано населенню за надані
комунальні послуги 447,0 тис.грн.,

сплачено населенням з врахуванням боргу 431,5 тис. грн, рівень сплати населенням
міста Татарбунари склав 50 відсотків:
-

водопостачання та водовідведення - 79 %;
вивезення побутових відходів - 21 %.

Заборгованість населення на 01.04. 2016 року з оплати комунальних послуг
складає 162,0 тис.грн. Від’ємна величина заборгованості за послуги сформована
також за рахунок значних розмірів субсидій, які на 01.04.2017 становлять 68,3
тис.грн.
Впродовж
кварталу
управлінням
майном
комунальної власності
проведена
закупку електроматеріалів. Проведено ремонтні роботи по заміні
електроламп, кабелю, патронів, пускачів, зажимів, автоматів по
вулицям Князєва,
Центральна, Соборна, Польова, Бесарабська, Джерельна, Київська, Суворова, ОдеськаСадова. Відремонтовано та додатково встановлено
вісім світильників по вулицям
Клюшнікова, Першотравнева, Південна,
Чкалова, Польова.
Згідно припису
Татарбунарського РЕМ проведена заміна електролічильників на вулицях Чкалова,
Суворова, Клюшнікова, Л. Українки.
Проведено
посипання
вулиць, скверів, парків,
пішохідних доріжок
протиожеледним матеріалом.

Дошкільна освіта
Належна увага приділяється соціальному захисту учасників дошкільного
процесу. Рішенням Татарбунарської міської ради від 31.01.2017 року № 322-VII
«Про надання пільг по платі за харчування в дошкільних навчальних закладах м.
Татарбунари» на 2017 рік встановлено пільги по сплаті за харчування в дошкільних
навчальних закладах по батьківській платі:
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;
 дітям-інвалідам;
 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;
 дітям, які втратили одного з батьків.
2. в розмірі 50 відсотків:
 дітям з багатодітних сімей.
В I кварталі 2017 року 100 відсотковою
відсотковою пільгою - 68 дітей.
Міські програми

пільгою

користувалось 29 дітей,

50

Соціальна політика
Одним з основних завдань міської ради у реалізації міських програм
є
підтримка соціального захисту
тих категорій громадян, які найбільше цього
потребують. На даний час у місті діє міська програма соціального захисту населення
«Милосердя в дії», яка спрямована на забезпечення комфортного соціального клімату
та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості незахищених верств населення
на основі ефективного використання бюджетних коштів. В першому кварталі
поточного року на виконання заходів Програми з бюджету міста профінансовано 88,2
тис.грн., що на 275 % більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. В рамках
програми здійснювалась виплата адресної матеріальної допомоги на суму майже
71,0 тис.грн., щорічна винагорода Почесним громадянам міста в сумі 6,0 тис.грн.
На жаль, події на сході нашої країни внесли корективи в діяльність міської
влади. Тому відбулись і зміни у політиці соціального захисту, що здійснюється
Татарбунарською міською радою. Особливу увагу міська рада приділяє соціальній
підтримці сімей загиблих військовослужбовців – татарбунарців. Тому за рахунок
коштів міського бюджету
проведено поховання загиблого військовослужбовця
учасника
АТО жителя нашого міста Гульченка Романа Олеговича на суму 15,9
тис.грн.
Культура
В рамках реалізації міської програми
«Культурно- масові та мистецькі
заходи» на здійснення
заходів
з міського бюджету виділено і освоєно 36,9
тис.грн.: 11,7 тис.грн. - на утримання штату міського кінотеатру, 24,5 тис. грн. на
проведення державних та професійних свят, міських заходів (Дня Соборності і Свободи
України, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Масляна,
День вшанування Героїв Небесної сотні, річниця народження Т.Г. Шевченка,
Міжнародний день 8 Березня, День працівників житлово-комунального господарства,
30-річчя створення міської організації ветеранів України), 0,7 тис.грн. - поздоровлення
ювілярів.
Фізкультура і спорт
Чітко розуміючи, що активізація фізкультурно-оздоровчої роботи серед всіх
верств населення, особливо серед дітей та молоді, є одним з головних завдань на
шляху до формування розвинутого повноцінного суспільства, виконавчим комітетом
Татарбунарської
міської ради проводилась
робота спрямована на
підтримку
обдарованих дітей і молоді міста в рамках міських програм «Розвиток футболу м.
Татарбунари», «Розвиток шахів і шашок м. Татарбунари» Свої послуги
для
оздоровлення та занять на території міста надають міський стадіон та шаховошашковий клуб.
На виконання заходів програм з міського бюджету профінансовано
74,3
тис.грн. Це дало можливість придбати форму для молодшої міської команди з
футболу на суму 4,9 тис.грн., учасникам шахово-шашкового клубу взяти участь в
чемпіонаті України з шашок серед молоді та юнаків в м. Київ- 4,7 тис.грн., придбати
господарські товари для утримання стадіону - 2,1 тис.грн.
Згідно плану проведення змагань спортивні заходи протягом I кварталу 2017
на території міста не планувались і не проводились.

Забезпечення умов для сталої роботи
сфери.

організацій і установ

соціально- культурної

З метою забезпечення ефективної роботи установ освіти, культури, медицини,
соціального захисту населення міста,
підпорядкованих
районному
бюджету,
забезпечення функціювання закладів в умовах обмеженого фінансового забезпечення
та оптимізації витрат на їх утримання і розвиток, Татарбунарською міською радою
за рахунок коштів загального фонду міського бюджету направлена
субвенція
районному бюджету на загальну суму 483,7 тис.грн., а саме:
•
•
•
•
•
•
•

підписка періодичних видань для Татарбунарської районної бібліотеки –
15,0 тис.грн;
придбання гігієнічних засобів для Будинку милосердя Татарбунарського
територіального центру - 10,0 тис.грн.;
ремонт рентген-апарат «Медикс» для «КП «Татарбунарська ЦРЛ» - 52,2
тис.грн.;
придбання матраців для інфекційного відділу «КП «Татарбунарська
ЦРЛ» - 5,0 тис.грн;
придбання вікон для амбулаторії ТЦПМСД - 42,0 тис.грн.;
придбання віконних блоків для Татарбунарської «НВК школа-гімназія» 43,0 тис.грн.;
харчування пільгових категорій учнів для Татарбунарської ЗОШ I-III ім.
В.З. Тура та Татарбунарської НВК «Школа-гімназія»- 316,5 тис. грн.

Заступник міського голови

О.В. Лєсніченко

