
 

Татарбунарська міська рада 

виконавчий   комітет 

РІШЕННЯ 
25.10.2017                  № 150  
 

 

                                                    
 

 

 

 
    Керуючись   пунктом   24   статті  28  Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішеннями  міської  ради  від  20.12.2016 р.  № 252-VII  «Про  

міський  бюджет  на  2017 рік»,  від   10.03.2017 року № 329-VII  «Програма  соціально-

економічного  розвитку м. Татарбунари  на 2017 рік», виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
 

   В И Р І Ш И В : 

 

 1. Інформацію  про  підсумки виконання   основних показників     програми      

соціально -  економічного   розвитку      м. Татарбунари  за  9 місяців   2017  року   взяти  

до  відома (додається). 

 

2. Контроль за виконанням   цього  рішення  покласти  на заступника  міського 

голови  Лєсніченка О.В. 

 

 

 
 

 Міський голова                                                                                               А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про   підсумки виконання   основних 

показників     програми      соціально -  

економічного    розвитку     м. Татар-

бунари  за  9 місяців   2017  року 
 



 

Інформація про підсумки виконання  основних показників Програми соціального та 

економічного  розвитку м.  Татарбунари за  9 місяців  2017 року 

 

 

Житлово-комунальне  господарство 

 

            Робота  житлово-комунального  господарства  направлена  на   забезпечення  

стабільного   та якісного  водопостачання  та водовідведення   в місті,  благоустрій  і 

підтримка  в належному стані   доріг комунальної власності.   Протягом    дев’яти  місяців 

поточного  року  на   утримання  житлово- комунального  господарства   міста   скеровано    

10426,2 тис.грн.  

  

              В  режимі  постійної  цілеспрямованої  роботи  у сфері благоустрою  міста  

працює   управління майном комунальної власності  Татарбунарської міської ради.  

Протягом  9-и  місяців  2017 року   на сферу благоустрою   направлено  3241,3 тис.грн.,  

що дозволило   провести  капітальний ремонт  зовнішнього електропостачання  вуличного 

освітлення  вулиць  Верхня, Кілійська,  Тельмана, Кутузова, Шевченко, Куйбишева   на  

загальну суму  115,9 тис.грн., проведено   капітальний ремонт  комплексний  благоустрій   

центрального парку (379,5 тис.грн.),  розпочато  капітальний ремонт  адміністративної 

будівлі  з влаштуванням  центру  надання   адміністративних  послуг в м. Татарбунари 

(205,6 тис.грн.),   встановлено  туалет   для  громадського  користування (100,0 тис. грн.), 

встановлено  на вулицях  міста  чотири  нові  автозупинки  (46,0 тис. грн.), здійснено 

зачистку стихійних сміттєвих звалищ (25,8 тис.грн.) та   інших види  робіт: поточний 

ремонт пам’ятників, придбання та встановлення тротуарної плитки в центральному 

міському парку та інших місцях;  покоси  трави, зачистка крон дерев, ремонт лавок, 

придбання  матеріалів  для системного впорядкування. 

 

    Комунальне господарство є однією з найважливіших сфер діяльності, від 

ефективності роботи якої залежить життєдіяльність міста.  Комунальне  господарство  в 

місті представлено   комунальним  підприємством   «Водопостачальник».     
 Враховуючи недостатнє забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, 

постійні неплатежі споживачів за отримані послуги,  КП  «Водопостачальник»  у звітному 

періоді  була надана фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету в сумі 

1803,4 тис. грн., зокрема:   на поточні видатки 1421,2 тис.грн., капітальні -   382,3 тис.грн.     

Левова  частка  фінансової   допомоги, а саме  36%,   використана  на  погашення   

заборгованості   підприємства   за електричну енергію – 641,5 тис.грн.  517,0 тис.грн.   

направлено   на придбання    паливно-мастильних матеріалів,  електрокабеля,  запчастин, 

фітингів, залізобетонних  кілець.  Також в рамках фінансової підтримки   підприємства 

проведено   фінансування  на   придбання  23 глибинних насосів,  2 –х  консольних   та   

одного   погружного    насоса   на   загальну суму   382,3 тис.грн. 

           Фінансова  підтримка   міською  радою   дала    підприємству    змогу    своєчасно  

та  якісно  виконати   поточні  та   ремонтні роботи,  зменшити  кількість   споживання    

електричної енергії та збільшити   видобуток води.  

    

             В рамках   реалізації    заходів   щодо  реалізації   інвестиційного розвитку  

території    продовжились   роботи   розпочаті   в   2016  році  по   будівництву  

водонапірної   насосної станції.   З   початку   року    станом на   01.10.2017    освоєно  

5276,5  тис.грн.  з   державного  та   обласного  бюджетів.   

            

              

 



 Дорожнє господарство 

 

               Нерозривним  зі сферою   житлово-комунального  господарства, і  разом  з тим,  

окремим  великим напрямком діяльності Татарбунарської  міської ради   є вдосконалення  

мережі   доріг міста, їх реконструкція, будівництво та   утримання  в належному стані, на 

що  із міського бюджету  протягом звітного періоду 2017 року  спрямовано 3781,7 тис.грн. 

               Концентрація  фінансових ресурсів  обласного та міського бюджетів дозволило  

міській раді здійснити  будівництво   двох  нових  асфальтних доріг  по  вулицям  

Борисівська – 985,5  тис.грн. та Дністровська – 966,0 тис. грн., провести капітальний   

ремонт  площі по вул. Центральна – 260,8  тис.грн., а також здійснити  поточний ямковий  

ремонт   дорожнього покриття  вулиць: Горького- 199,5 тис.грн., Соборна – 200,0 тис.грн.,  

Каштанова – 199,9 тис.грн., Клюшникова – 199,9 тис.грн.,  Борисівська  - 85,1 тис.грн.,  

Лесі Українки – 49,9 тис.грн.,  Центральна – 143,3 тис.грн.,  Джерельна – 199,9  тис.грн.,  

Князєва – 171,5  тис.грн.,  площі Визволення – 120,8  тис.грн. 

      

  Гуманітарна сфера 

 

            Татарбунарська міська рада  приділяє  належну увагу щодо  покращення   

матеріально-технічної  бази дошкільних комунальних закладів   та  створення необхідних 

умов щодо перебування , навчання та оздоровлення   дітей у  навчальних закладах.     

            У звітному періоді  2017 року   на виконання  робіт   з капітального  ремонту  

будівлі  «КЗ «ДНЗ «ясла-садок» № 1»Незабудка»  з міського бюджету   виділені  115,0 

тис.грн.  

 

           Не залишається осторонь Татарбунарська міська і в вирішенні питань щодо  

функціювання  закладів освіти і культури,   шкільних та позашкільних  закладів, 

соціального захисту населення  розташованих на території міста.   З метою  забезпечення  

ефективної  роботи  установ   освіти, культури, медицини, соціального захисту населення 

міста,  підпорядкованих  районному  та обласному   бюджетам,  забезпечення   

функціювання   закладів  в  умовах  обмеженого  фінансового забезпечення  та оптимізації   

витрат на  їх  утримання  і  розвиток,     Татарбунарською  міською  радою  за  рахунок 

коштів загального  та спеціального  фондів  міського  бюджету  направлена   субвенція   

районному  та обласному  бюджетам    на  загальну суму   630,7 тис.грн. Це  дало  

можливість  організувати харчування  пільгових категорій  учнів  для  Татарбунарської 

ЗОШ   I-III   ім.  Тура та  Татарбунарської  НВК  « школа-гімназія»  - 316,5 тис.грн. 

провести    підписку  періодичних видань  на 2017 рік Татарбунарською районною 

бібліотекою – 15,0 тис.грн.,   Татарбунарським  територіальним  центром   придбати   

гігієнічні   засоби  для  Будинку  милосердя -  10,0 тис.грн.,   «КП «Татарбунарська  ЦРЛ»  

відремонтувати   рентген-апарат  «Медикс»  та придбати  матраци  для інфекційного 

відділення      відповідно  52,2   і  5,0  тис.грн.,  придбати  металопластикові  вікна  для  

ТЦПМСД  - 42,0 тис.грн.,   районним  відділом освіти  придбати  віконні блоки   та  

матеріали   для  обладнання   класної кімнати  Татарбунарської  «НВК  школа-гімназія – 

49,0  тис.грн, , придбати  пісок  для  Татарбунарської  ЗОШ  I-III  ступенів  ім. В.З. Тура – 

3,0 тис.грн.,   перерахувати  кошти на утримання   державного навчального   закладу  

«Татарбунарське ПТАУ» 50,0 тис.грн. 

        

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.   За  9 місяців    поточного року  

на виконання заходів   Програми  з  бюджету міста  профінансовано   234,9  тис.грн.  В 

рамках  програми   виплачена   адресна  матеріальної  допомоги   на  лікування,  

вирішення соціально-побутових проблем, поховання   206  громадянам  міста на  суму   

майже  188,6  тис.грн.,    до Дня   воїна-інтернаціоналіста   10  учасникам  бойових дій  на 

території  інших держав  надана  матеріальна допомога    на загальну суму  4,0 тис.грн., 

щорічна  винагорода  Почесним  громадянам  міста   в сумі 10,8 тис.грн.  До Дня 

Перемоги    за  кошти   міського бюджету   придбано  і вручено  інвалідам війни  святкові 

подарунки   на суму  8,9 тис.грн.  

                  За  рахунок  коштів  міського бюджету    проведено   поховання   загиблого   

військовослужбовця  учасника     АТО   жителя  нашого міста  Гульченка Романа  

Олеговича    на суму  15,9 тис.грн.  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  225,8 

тис.грн., з яких   37,2 тис.грн. -   направлено  на  утримання  міського кінотеатру,  131,6  

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  житлово-

комунального  господарства,  30-річчя  створення  міської організації  ветеранів  України,  

День  пам’яті та  примирення,  День Перемоги,  конкурс дитячої творчості  «Шляхетна 

україночка», обласний фестиваль «духових оркестрів «Сурми Перемоги», День захисту 

дітей, День медичного працівника,   День молоді,  загальноміське свято Івана  Купала, 

День  Незалежності  України, День міста,  93-річниця  Татарбунарського повстання, День 

вихователя і всіх дошкільних працівників, День  вчителя та інші.   

             

  Фізкультура  і спорт 

 

          На  виконання  заходів    програм   з міського  бюджету  профінансовано     301,0 

тис.грн., з яких  166,7 тис.грн. направлено  на  утримання  штату  стадіону,    придбання    

форми  для   молодшої  міської  команди з футболу на  суму    та сітки  для футбольних   

воріт  -  6,9 тис.грн.,  проведення  технічної   інвентаризації  міського стадіону  - 2,1 

тис.грн.,  придбання  пального  та господарських   матеріалів   для   проведення  заходів    

щодо здійснення   робіт  по  благоустрою міського стадіону     - 22,5 тис.грн.          

            Фінансування  заходів  з міського бюджету  по   програмі   дало  можливість   

учасникам  шахово-шашкового клубу  взяти  участь  в  чемпіонаті  України з шашок  серед 

молоді  та  юнаків   в  м. Київ,  в  XXIV   відкритому  Всеукраїнському  дитячо-юнацькому  

шаховому фестивалі  «Кубок Дунаю»  м. Ізмаїл, 39-ому Всеукраїнському  шаховому 

турнірі «Бершадська  нива-2017», міській  команді  ФК «Колос-Татарбунари»  у   

футбольному турнірі  «Чорномор» серед  юнаків  2006-2007 року народження  та  у 

Міжнародному турнірі на приз голови  СПК «Колос»  (с. Приморське  Кілійського району) 

серед юнаків 2004-2005 років народження,   чемпіонаті   району з футболу  серед  дітей   

та  дорослих,   провести  шахово-шашкові  турніри   з нагоди  Дня примирення,  Дня 

матері   та  Дня міста,  провести   шахово-шашковий турнір  пам’яті  В.М.Максимчука.              

             Команда   ФК «Колос-Татарбунари»  стала  переможцями   у футбольному турнірі  

«Чорномор»  та Міжнародному  турнірі  на приз  голови СПК  «Колос».  

 

       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  за  9 місяців   використано  12,5 

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., на  придбання  спортивного  інвентаря  для   загальноосвітніх  шкіл міста  -6,1 

тис.грн.   

  

         «Оздоровлення  дітей м. Татарбунари» 

 

            Протягом  літнього  періоду   2017 року   вдалося   охопити  70  дітей міста  різних  

категорій, в тому числі:   діти-сироти - 1 дитина,  діти з багатодітних родин-20 дітей,   діти  

з родин учасників АТО, діти з неповних та малозабезпечених  родин  -10 дітей, діти, які 

постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи – 1 дитина,  відмінники навчання, 

талановиті та обдаровані   діти -  2 дітей, члени  шахово-шашкового клубу – 10 дітей, 

члени команди   «ФК  «Колос-Татарбунари» - 24 дітей. На  придбання  путівок   на 

оздоровлення   дітей міста    використано   148,4 тис. грн. бюджетних коштів.  

 

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету   

(апарату) міської ради       Л.С. Лютикова 

      

                

           

        

 

    

 


