
10.11.2017

5. Передати на баланс управління майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою в місті (Даскалєску О.Є.) тротуарні доріжки зазначені в п. 4 даного рішення за 

участю комісії у складі, затвердженому розпорядженням міського голови від 26.09.2017 

року № 178 –р.

6. Виділити кошти в сумі 5 000 грн. для відшкодування витрат по організації проведення 

поховання Гірника Г.Я.

	7. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування мешканцям міста:

1.	Тротуарна доріжка по вул. Шкільна 	1	100 м2	2160

2.	Тротуарна доріжка по вул. Трудова	1	57,6 м2	1244

3.	Тротуарна доріжка по вул. І.Кожедуба	1	103 м2	2225

4.	Тротуарна доріжка по вул. Колісніченко	1	62 м2	1339

	Всього	4	322,6	6968

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

11 до цього рішення (додається).

4. Прийняти у комунальну власність Татарбунарської міської ради безхазяйні тротуарні 

доріжки обстежені  комісією у складі, затвердженому розпорядженням міського голови 

від 26.09.2017 року № 178 –р та оприбуткувати їх по бухгалтерському обліку  як 

надходження у натуральній формі:

№ п/п	Найменування	Кількість

штук	розмір	Вартість

 грн.

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

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеська область

VII Скликання

РЕЗУЛЬТАТ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Голосування №9   проголосовано 14:44:21

Поправка

 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ «Про  

міський   бюджет на 2017 рік»:

1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2017 рік» відповідно додатку 1 цього 

рішення (додається);

1.2. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» відповідно до додатку 

2 до цього рішення (додається);

1.3. до додатку 3 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2017 рік» 

відповідно додатку 3 цього рішення (додається).

1.4. до додатку 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за 

рахунок бюджету розвитку» відповідно до додатку 4 до цього рішення (додається);

1.5. до додатку 5 «Перелік місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів міського 

бюджету у 2017 році» відповідно до додатку 5 до цього рішення (додається);

1.6. до додатку 6 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами міського 

бюджету на 2017рік» відповідно до додатку 6 до цього рішення (додається). 

2. Затвердити розпорядження міського голови про зміни до помісячного розпису 

загального фонду від 04.10.2017 року № 187-р «Про внесення змін до розпису міського 

бюджету на 2017 рік» відповідно додатку 7 до цього рішення (додається).

3. Затвердити розпорядження міського голови від 19.10.2017 року № 200-р «Про внесення 

змін до розпису міського бюджету на 2017 рік»:

3.1. до розпису доходів міського бюджету на 2017 рік відповідно додатку 8 до цього 

рішення (додається);

3.2. до розпису видатків міського бюджету на 2017 рік відповідно до додатку 9 до цього 

рішення (додається);

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

бюджету розвитку відповідно додатку 10 до цього рішення (додається);



За Глущенко Андрій Петрович За

За Борденюк Віталій Миколайович Відсутній

Відсутній Ватаманюк Євгеній Євгенійович Утримався

За Гажийський Євген Валентинович За

За Гусаренко Михайло Леонтійович За

За Жаран Оксана Вікторівна Відсутній

За Коровель Алла Вікторівна За

За Котович Галина Василівна За

За Молога Олег Петрович Відсутній

За Ніколаєнко Світлана Михайлівна За

Відсутній Плита Валентин Васильович За

УтримавсяРацький Денис Геннадійович За

Відсутній Сосна Євген Володимирович За

За Христич Іван Іванович

________________________/______________

________________________/______________

Пушков Сергій Костянтинович

Потапчук Сергій Леонідович

Соловйов Іван Юрійович

Султан Валерій Іванович

Добров Михайло Сильвестрович.

Кошельник Таміла Гнатівна

Кобушкіна Тамара Олександрівна

Лускало Юрій Іванович

Носаченко Владислав Павлович

За результатами роботи комісії скласти Акт приймання - передачі копій документів, які 

підтверджують суму незавершеного будівництва об’єкту по будівництву водонапірної 

насосної станції за адресою вул. Степова, буд. № 6  м. Татарбунари, Одеської області.

Василець Іван Йосипович

Гажийський Володимир Валентинович

Градинар Юлія Миколаївна

З цією метою створити комісію у складі:

Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії;

Члени комісії:

Кравець Н.О.

Котовенко Д.Ю. 

3. Друзенку Олександру Івановичу  в сумі 2 000 грн.;

4. Рунак Марії Дмитрівні в сумі 1 000 грн.;

5. Градинар Лідії Харитонівні в сумі 1 000 грн.;

6. Павлову Олександру Семеновичу в сумі 2 000 грн.

8. Передати з балансу виконавчого комітету (апарату) міської ради на баланс 

комунального підприємства КП «Бесарабія» незавершений об’єкт будівництва 

водонапірної насосної станції за адресою вул. Степова, буд. № 6  м. Татарбунари, Одеської 

області на суму 9 960 269,14 грн. (дев’ять мільйонів дев’ятсот шістдесят тисяч двісті 

1. Ніколаєву Івану Федоровичу в сумі 3 000 грн.;

2. Чумаченку Анатолію Петровичу в сумі 3 000 грн.;

За:19  Проти:0  Утрималися:2

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна




