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Про підсумки виконання основних
показників програми соціально економічного
розвитку
міста
I півріччя 2017
Татарбунари за
року
Керуючись
пунктом
24
статті 28 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», рішеннями міської ради 20 грудня 2016 р. № 252 - VІІ «Про
міський бюджет на 2017 рік», від 10 березня 2017 р. № 329-VІІ «Програма соціальноекономічного розвитку м. Татарбунари на 2017», виконавчий комітет Татарбунарської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію про виконання основних показників
програми соціально економічного
розвитку
міста Татарбунари за
I півріччя 2017 року взяти до
відома (додається).
2. Контроль за виконанням
голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

цього рішення покласти на заступника міського

А.П. Глущенко

Інформація про хід виконання Програми соціального та економічного розвитку
міста Татарбунари за I півріччя 2017 року
На протязі I півріччя 2017 року основні зусилля виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради були направлені на виконання взятих зобов’язань,
насамперед соціального характеру, забезпечення ефективного використання бюджетних
коштів.
Протягом першого півріччя 2017 року на сферу благоустрою міста з міського
бюджету було спрямовано кошти у сумі 1 442,5 тис. грн., що дозволило провести
капітальний ремонт вуличного освітлення на вулицях Верхня, Кілійська, Тельмана,
Кутузова, Шевченко (116,3 тис. грн.), придбати необхідні матеріали та обладнання для
громадського туалету (100,0 тис. грн.), встановити на вулицях міста чотири нові
автозупинки (46,0 тис. грн.), здійснити зачистку стихійних сміттєвих звалищ (17, 1
тис.грн.) та інших види робіт: поточний ремонт пам’ятників, придбання та встановлення
тротуарної плитки в центральному міському парку та інших місцях; зкошення трави,
зачистка крон дерев, ремонт лавок, придбання матеріалів для системного впорядкування.
Нерозривним зі сферою благоустрою в місті, і разом з тим, окремим великим
напрямком діяльності міської ради є вдосконалення мережі міських доріг,
їх
реконструкція, будівництво та підтримка в належному стані, на що із міського бюджету
протягом першого півріччя 2017 року спрямовано 3289,0 тис. грн. Концентрація
фінансових ресурсів дозволила міській раді здійснити будівництво двох нових доріг в
місті на вулицях Борисівька – 985,5 тис, грн.; та Дністровська – 966,0 тис, грн.,
капітальний ремонт асфальтового покриття центральної площі міста – 260,8 тис. грн., а
також провести поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Каштанова - 199,9 тис.
грн., Джерельна - 199,8 тис. грн., Клюшнікова - 199,8 тис. грн,
Князєва -171,5 тис.грн.,
Борисівська - 85,1 тис.грн., Горького - 47882,11 грн., Центральна - 143,3 тис.грн., Лесі
Українки - 49,9 тис.грн., Соборна -199,9 тис. грн., Соборна, 5 - 109,6 тис. грн.,
Соборна, 8 - 139,4 тис. грн., площа Перемоги - 120,7 тис. грн. Робота в цьому напрямку
продовжується.
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 півріччі 2017 року 100 відсотковою
відсотковою пільгою - 68 дітей.

пільгою

користувалось 29 дітей,

50

Міські програми
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 півріччі
поточного року на виконання заходів Програми з бюджету міста профінансовано
154,6 тис.грн. В рамках програми здійснювалась виплата адресної матеріальної
допомоги на суму майже 118,5 тис.грн., щорічна винагорода Почесним громадянам
міста в сумі 6,0 тис.грн. За рахунок коштів міського бюджету придбано і вручено
святкові подарунки до Дня Перемоги інвалідам війни на суму 8,9 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. Крім того, проведено поховання Кравченка Є.Я. почесного громадянина міста
на суму 3,0 тис.грн.
Культура
В рамках реалізації міської програми
«Культурно- масові та мистецькі
заходи» на здійснення
заходів
з міського бюджету виділено і освоєно 87,4
тис.грн., з яких 23,4 тис.грн. - направлено на утримання штату міського кінотеатру,
63,9 тис. грн. на проведення
державних і професійних свят, загальноміських
заходів, а саме:
День 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 житловокомунального господарства, 30-річчя створення міської організації ветеранів України,
День памяті та примирення, День Перемоги, конкурс дитячої творчості «Шляхетна
україночка», обласний фестиваль «духових оркестрів «Сурми Перемоги», День захисту
дітей, День медичного працівника, День молоді, Івана Купала та інші.
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
178,1
тис.грн. Це дало можливість придбати форму для молодшої міської команди з
футболу на суму 4,9 тис.грн. та сітку для футбольних воріт на суму 2,0 тис.грн.,
провести технічну інвентаризацію міського стадіону - 2,1 тис.грн., учасникам шаховошашкового 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 - 16,2
тис.грн.
Протягом I півріччя 2017 дитяча та доросла команди ФК «КолосТатарбунари» брали участь в чемпіонаті району з футболу. Станом на 01.07.2017 року
закінчилось перше коло ігор чемпіонату. Всі ігри проводились на виїзді.
Діти м. Татарбунари
На виконання
міської
цільової
програми
«Діти м. Татарбунари»
передбачено виділення коштів виходячи із фінансових можливостей міського
бюджету. Із виділених на 2017 рік 30,0 тис.грн. в першому півріччі використано
6,3 тис.грн., а саме на проведення Дня вишиванки – 1,5 тис.грн., , районного конкурсу
дитячої творчості «Панночка –вишиваночка» - 2,6 тис.грн., День захисту дітей – 2,3
тис.грн.
Забезпечення умов
культурної сфери.

для

сталої

роботи

організацій

і

установ

соціально-

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.

Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету міста склав
2530,6 тис.грн. грн. За рахунок вказаних коштів виконувались роботи на соціальнозначущих об’єктах.
У повному обсязі виконані роботи на об’єктах:
- капітальний ремонт зовнішнього електропостачання вуличного освітлення
вулиць Кутузова, Тельмана, Куйбишева;
- капітальний ремонт зовнішнього електропостачання вуличного освітлення
вулиць Верхня, Кілійська;
- будівництво нової асфальтної дороги вул. Дністровська;
- будівництво нової асфальтної дороги вул. Борисівська;
- капітальний ремонт площі по вул. Центральна в м. Татарбунари.
Виділена субвенція районному бюджету на капітальний ремонт системи
опалення для загальноосвітньої школи № 1 ім. В. З. Тура в розмірі 50,0 тис.грн.
Заступник міського голови

О.В. Лєсніченко

