
30.06.2017

2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» субвенція Одеській 

обласній раді на компенсацію витрат комунальних платежів та матеріально-технічного 

розвитку Татарбунарського професійно-технічного аграрного училища - 50 000 грн.

Зміни до проекту рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

20.12.206 року № 252-УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік»

Додати п. 2:

2. Затвердити розпорядження виконавчого комітету (апарату) міської ради від 23.06.2017 

року № 108-р «Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2017 рік»:

6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	111 234

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на капітальний ремонт дорожнього покриття 

вул.. Центральна –  111 234 грн.

8800Інші субвенції	86 000

2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» - субвенція  районному 

бюджету на придбання матеріалів для поточного ремонту класу Татарбунарській НВК 

"ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія" – 6 000 грн

2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» Субвенція районному 

бюджету на капітальний ремонт ситеми опалення, каналізації та водопроводу для 

Татарбунарської ЗОШ І –ІІ ступенів ім.. В.З.Тура – 30 000 грн.

Виконком:

2273 «Оплата електроенергії» зняти  –     - 40 000 грн.

КП «Бесарабія»:

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» придбання 

транспортного засобу – 30 000 грн.

УМКВ ЗБМ: 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання вуличних 

світильників,  проводів – 25 000 грн.

Електронна система поіменного голосування "Голос-WR" -www.gol.in.ua

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеська область

VII Скликання

РЕЗУЛЬТАТ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
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Поправка

 Доходи– 146 864  грн.  по спеціальному фонду

0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад	51 008

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - на розробку ПКД по капітальному ремонту 

адміністративної будівлі з улаштуванням центру надання адміністративних послуг, за 

адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна,36 -  51008 грн.

1010Дошкільна освіта	11 052 я/с «Незабудка»

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - придбання електричного бойлера - 

6052 грн.

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - для оплати заборгованості – 5 000 грн.

4200	Інші культурно-освітні заклади	2570

2111 «Заробітна плата» для оплати винагороди з по трудовій угоді за роботу по вибиванню 

шахматних дощок на гранітних столах біля фонтану та  послуг з художнього оформлення  

св’ята Дня захисту дітей –- 2100 грн.

2120 « Нарахування на оплату праці» - 470 грн.

6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	-130 000

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) –  знімаються кошти 

на придбання геородара        - 130 000 грн.

6060Благоустрій міст, сіл, селищ	15 000



За Глущенко Андрій Петрович За

За Борденюк Віталій Миколайович

За Ватаманюк Євгеній Євгенійович

Відсутній Гажийський Євген Валентинович За

За Гусаренко Михайло Леонтійович За

За Жаран Оксана Вікторівна За

За Коровель Алла Вікторівна За

Відсутній Котович Галина Василівна За

За Молога Олег Петрович Відсутній

Відсутній Ніколаєнко Світлана Михайлівна

Плита Валентин Васильович Відсутній

Відсутній Рацький Денис Геннадійович За

Відсутній Сосна Євген Володимирович

За Христич Іван Іванович

________________________/______________

________________________/______________

Носаченко Владислав Павлович

Пушков Сергій Костянтинович

Потапчук Сергій Леонідович

Соловйов Іван Юрійович

Султан Валерій Іванович

Градинар Юлія Миколаївна

Добров Михайло Сильвестрович.

Кошельник Таміла Гнатівна

Кобушкіна Тамара Олександрівна

Лускало Юрій Іванович

Відповідно п. 2 вважати п. 5.

Василець Іван Йосипович

Гажийський Володимир Валентинович

3.1. Касап Дмитру Володимировичу в сумі 3 000 грн., який проживає по вул. Зоряна,1;

3.2. Погорєлому Олександру Васильовичу в сумі 5 000 грн., який проживає по вул. 

3.3. Алєксєєнко Ганні Володимирівні в сумі 3 000 грн., яка проживає по вул. Вишнева,28.

Додати п. 4:

4. Виділити кошти в сумі 2 000 грн. учаснику АТО, мешканцю м. Татарбунари Семенюк 

Олександру Дмитровичу на розробку проекту землеустрою

2.2. до розпису видатків міського бюджету на 2017 рік відповідно до додатку 2 до цього 

розпорядження (додається);

	2.3. до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів 

бюджету розвитку відповідно додатку 3  цього розпорядження (додається);

2.4. до джерел фінансування бюджету міста Татарбунари на 2017 рік відповідно додатку 4 

цього розпорядження (додається);

Додати п. 3:

3. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям м. Татарбунари:

2.1. до розпису доходів міського бюджету на 2017 рік відповідно додатку 1 цього 

розпорядження (додається);

За:15  Проти:0  Утрималися:0

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна



 Доходи– 146 864  грн.  по спеціальному фонду

1010Дошкільна освіта	11 052 я/с «Незабудка»

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - придбання електричного бойлера - 6052 грн.

2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - для оплати заборгованості – 5 000 грн.

4200	Інші культурно-освітні заклади	2570

2120 « Нарахування на оплату праці» - 470 грн.

6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	-130 000

6060Благоустрій міст, сіл, селищ	15 000

Виконком:

2273 «Оплата електроенергії» зняти  –     - 40 000 грн.

КП «Бесарабія»:

6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	111 234

8800Інші субвенції	86 000

Додати п. 2:


