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КП «Бесарбія»

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – для оплати послуг по благоустрою території 

навколо новорічної ялинки  - 14 000 грн.

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на капітальний ремонт, комплексний 

благоустрій прилеглої території до дитячого майданчика за адресою: м. Татарбунари, 

Одеська обл.»  - -32 569 грн.

3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на розробку проектно-кошторисної 

документації та супровід проведення експертизи кошторисної частини проекту 

"Капітальний ремонт, комплексний благоустрій прилеглої території до дитячого 

майданчика за адресою: Одеська обл. м. Татарбунари (Виконком) - +32 569грн.

УМКВ:

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар на придбання матеріальних запасів 

(пісок, сіль, тощо) - + 25 000 грн.

6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	-537 000

2240 «Оплата послуг (крім комунальних) для ремонту дорожнього покриття по вулицям 

міста (вул. Першотравнева, вул. Кооперативна) знято – -400 000 грн.

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) зняти з капітального 

ремонту дорожнього покриття вул.. Центральна - -137000 грн.

6060Благоустрій міст, сіл, селищ	101 000

ВИКОНКОМ:

3400Інші видатки на соціальний захист населення	-23000

2730 «Інші виплати населенню» - зняти -       -  - 23 000 грн.

6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	-27 000

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям – +133 000 

3210 «Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям) – придбання 

компресора (-130 000), придбання автотранспорту (30 000) зняти – -160 000  грн. 
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Поправка

Зміни до проекту розподілу видатків міського бюджету на 2017 рік

(грудень 2017 р.)

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	50000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) для оплати за компюторну програму 

автоматизованого управління документами -+ 50 000 грн.

1010Дошкільна освіта	31 700

 я/с «Незабудка» -10700

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»- для придбання  плитки тротуарної – 

+10 700грн (потреба 17000-6300 )

2240 Оплата послуг (крім комунальних)   - +2500 грн.

2800 Інші видатки   зняти -  -2500 грн.

я/с «Колосок»- 8000

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – для придбання будівельних 

матеріалів на проведення поточного ремонту грального майданчика групи «Капітошка»  - 8 

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – для придбання 

мотора на витяжку на кухні  - +13 000 грн.



За Глущенко Андрій Петрович

За Борденюк Віталій Миколайович За

За Ватаманюк Євгеній Євгенійович Відсутній

За 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

За Ніколаєнко Світлана Михайлівна Відсутній

Відсутній Плита Валентин Васильович За

Відсутній Рацький Денис Геннадійович За

Відсутній Сосна Євген Володимирович За

За Христич Іван Іванович

________________________/______________

________________________/______________

Потапчук Сергій Леонідович

Соловйов Іван Юрійович

Султан Валерій Іванович

Кошельник Таміла Гнатівна

Кобушкіна Тамара Олександрівна

Лускало Юрій Іванович

Носаченко Владислав Павлович

Пушков Сергій Костянтинович

Василець Іван Йосипович

Гажийський Володимир Валентинович

Градинар Юлія Миколаївна

Добров Михайло Сильвестрович.

2. Корецькому Сергію Павловичу в сумі 3 000 грн.;

3. Боднар Віталію Володимировичу в сумі 3 000 грн.

4. Визнати КП «Бесарабія» замовником робіт по виготовленню робочого проекту 

«Організація дорожнього руху з будівництвом світлофорного об’єкту і зовнішнім 

освітленням м.Татарбунари Одеської області».

5. Преміювати завідувача яслами-садком № 1 «Незабудка» м. Татарбунари Лавриненко 

Лідію Василівну за підсумками роботи за 2017 рік у розмірі 1 посадового окладу в межах 

фонду заробітної плати. 

6. Преміювати завідувача яслами-садком «Колосок» м. Татарбунари Сурдул Жанну Іванівні 

за підсумками роботи за 2017 рік у розмірі 1 посадового окладу в межах фонду заробітної 

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

бюджету для надання матеріальної допомоги Белінському Максиму Володимировичу 

зняти -   - 2000 грн.

Рішення викласти в редакції:

2. Затвердити розпорядження міського голови про зміни до помісячного розпису 

загального фонду від 27.11.2017 року № 239-р «Про внесення змін до розпису міського 

бюджету на 2017 рік».

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

1. Іванченко Миколі Васильовичу в сумі 3 000 грн.;

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів для виготовлення робочого 

проекту «Організація дорожнього руху з будівництвом світлофорного об’єкту і зовнішнім 

освітленням м. Татарбунари Одеської області» - 62 000 грн.

8800Інші субвенції	-2 000

2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» - субвенція 

Татарбунарському центру первинної медико-санітарної допомоги для придбання віконних 

блоків на заміну вікон Татарбунарської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини зняти – -1131 грн.

2620 «Трансферти органам державного управління інших рівнів» - Субвенція 

Татарбунарському центру первинної медико-санітарної допомоги для придбання 

тонометрів -  + 1131 грн.

За:19  Проти:0  Утрималися:0

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна




