
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
27.12.2017                                          № 180  
 
Про погодження проекту програми соціально-економічного  
та культурного розвитку міста Татарбунари на  2018 рік 
 

Керуючись статтями 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
 ВИРІШИВ:  

 
1. Погодити проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Татарбунари на 2018 рік згідно з додатком.  
 
2. Вважати основним завданням виконавчих органів міської ради, керівників 

підприємств та установ комунальної  власності  міста забезпечення безумовного виконання 
основних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Татарбунари.  

 
3. Доручити заступнику міського голови Лєсніченку О.В. доповісти на сесії міської ради 

про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Татарбунари на 
2018 рік. 
 
 4. Контроль за виконанням цього рішення   покласти на  міського голову Глущенка А.П. 
 
 
 
Міський голова                           А.П. Глущенко 
 
                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток  
         до рішення виконавчого комітету 
         Татарбунарської міської ради 
         від 27.12.2017 
         № 180 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ 

соціально-економічного  та культурного розвитку міста Татарбунари 
на 2018 рік 

 
Паспорт 

 програми Програма соціально-економічного та культурного  розвитку міста 
Татарбунари на 2018 рік 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради 

2. Розробник програми:  виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської ради 

3. Термін реалізації програми: 2018 рік  

4. Етапи фінансування програми: щомісячно.  

5. Очікувані результати виконання програми:  

- збереження трудового та економічного потенціалу м. Татарбунари; 

 - створення сприятливого середовища для залучення інвестицій; 

 - забезпечення надходження до бюджету;  

- забезпечення фінансування комунальних установ міста;  

- розвиток комунального господарства та покращення якості комунальних послуг;  

- забезпечення добробуту територіальної громади, соціальних гарантій і соціального захисту та 
збереження робочих місць.  

6. Термін проведення звітності: по закінченню терміну дії.  

 

Вступ 

Проект Програми соціально-економічного  та культурного розвитку міста Татарбунари на 2018 
рік (далі – Програма) розроблена на основі аналізу соціально-економічної ситуації міста та 
поданих пропозицій у відповідності до Закону України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних 
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», та 
інших нормативно – правових актів. Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних 
дій, запровадження чіткого механізму взаємодії між владою та усіма суб’єктами 
господарювання, спрямованих на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та 
запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних 
показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та 
шляхом виконання регіональних цільових програм. В основу Програми покладені ключові 
показники розвитку міста та місцевих цільових програм з питань соціально-економічного 
розвитку міста. Реалізація Програми дасть можливість підвищити конкурентоспроможність та 
інвестиційну привабливість економіки міста, створити сприятливі умови для підвищення ділової 
активності суб’єктів господарювання, збільшення бюджетних надходжень та доходів населення, 
розвитку соціальної інфраструктури, вирішення екологічних проблем міста. 



 

1. Мета 

Програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на 2018 рік є:  

1. Збереження економічного потенціалу міської ради в умовах економічної кризи.  

2. Соціальний захист населення, шляхом реалізації міських програм.  

3. Запровадження політики виваженого діалогу між владою і бізнесом у питаннях ведення 
підприємницької діяльності, зниження адміністративних бар’єрів для його розвитку та 
податкової політики. 

4. Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету, збереження інвестиційної 
привабливості та конкурентоспроможності завдяки ефективному використанню наявного 
економічного потенціалу.  

5. Для досягнення поставлених цілей і завдань регіональна політика буде формуватися і 
реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для збереження економічного 
потенціалу міста, підвищення її самодостатності. 

2. Цілі 

Комфорт - створення комфортних умов проживання в місті Татарбунари , розвиток Татарбунар 
як гарного, чистого і безпечного міста для його громадян, гостей і наступних поколінь. 

Громадянин - всебічний розвиток громади міста через культурний розвиток, освіту, фізкультуру 
і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання місцевого патріотизму. 

Робота - зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення 
робочих місць. 

Здоров’я - забезпечення збереження здоров’я громади міста та надання їй якісної медичної 
допомоги. 

Ресурси - ефективне використання ресурсів (власних та залучених) для диверсифікації, 
збільшення доходної бази бюджету, оптимізація витрат. 

 

3. Основні завдання 

1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств; 

2. Розроблення програми енергоефективності Татарбунарської міської ради на 2017-2020роки;   

3. Залучення та накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення 
комунальних підприємств; 

4. Належний облік та оптимізація витрат і втрат енергетичних ресурсів.   

5. Поетапне переведення котелень комунальних установ на використання альтернативних видів 
палива;   

6. Утеплення фасадів дошкільних навчальних закладів; 

7. Заміна застарілого енергозатратного обладнання (котли, котельні установки тощо) з 
використанням енергозберігаючих технологій; 

8. Виконання заходів програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності м. Татарбунари на 2018 рік; 



9. Залучення власників незавершеного будівництва до укладання договорів та сплати пайових 
внесків у розвитку інженерно-траспортної та соціальної інфраструктури міста; 

10. Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання в м.Татарбунари;  

11. Реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних мереж; 

12. Покращення благоустрою територій міста; 

13. Будівництво нових та відновлення існуючих мереж освітлення; 

14. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

15. Залучення державних коштів до будівництва каналізаційних мереж; 

16. Визначення альтернативних шляхів забезпечення водою міста; 

17. Проведення робіт по встановлення меж населених пунктів; 

18. Підготовка інвестиційних проектів та їх просування; 

19. Розбудова та розширення об’єктів надання туристичних послуг; 

20. Збільшення потужностей дошкільних навчальних закладів шляхом їх реконструкції; 

21. Сприяння розвитку молодіжних громадських організацій та об’єднань. 

 

4. Очікувальний результат 

1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств. 

2. Покращення якості надання послуг населенню.   

3. Економія енергоресурсів та бюджетних коштів. 

4. Збільшення обсягів будівельних робіт та введення в експлуатацію індивідуальних житлових 
будинків. 

5. Поліпшення послуг водопостачання населення та водовідведення в м. Татарбунари. 

6. Розширення площ зелених насаджень.  

7. Виконання показників дохідної частини місцевого бюджету на 2018 рік. 

8. Залучення капітальних інвестицій. 

9. Стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей. 

 

 

 

 



5. Заходи, обсяги та джерела фінансування програми. 

 

№ 
з/п 

Код 

ТПКВ 
КМБ 

Код 

тимчасо
вої 
класифі
кації 

видаткі
в та 

кредиту
вання 

місцеви
х 
бюджеті
в 

Найменування об’єкту, вид робіт 
(будівництво, капітальний ремонт, 
реконструкція, реставрація, тощо) 

Загальний 
обсяг 
фінансування 
грн. 

Наявність 
проектно-
кошторисної 
документації
, її 
необхідність 

Джерело фінансування 
(обласний, районний, 
міський, сільський бюджет 
розвитку; спонсорські 
кошти, тощо) 

Виконавець 

 0170 Державне управління 

1.  3132 Капітальний ремонт 
адміністративної будівлі по вул. Л. 
Українки, 18  м. Татарбунари, 
Одеської області 

210000,00  Міський  бюджет 

 

Виконавчий комітет 
(апарат) 
Татарбунарської 
міської ради 

 6052 Житлово - комунальне господарство 

2.  3210 Придбання   бара  для  КП  60000,00  Міський бюджет КП 



"Водопостачальник"  (фонд розвитку) «Водопостачальник» 

3.  3210 Придбання  трактора  для КП 
"Водопостачальник"  

199000,00  Міський бюджет 

(фонд розвитку) 

КП 
«Водопостачальник» 

4.  3210 Придбання насосів для КП 
"Водопостачальник"  

100 000,00  Міський бюджет 

(фонд розвитку) 

КП 
«Водопостачальник» 

5.   Субвенція КП «Водопостачальник » на 

-електроенергію; 

-матеріали, запчастини, оплата послуг, 
тощо 

 

1500000,00 

1000000,00 

500000,00 

 

 

 Міський бюджет 

 

КП 
«Водопостачальник» 

 6060 Благоустрій 

6.  3210 Капітальний ремонт вуличного  
освітлення  

250000,00  Міський бюджет 

 

КП «Бесарабія» 

7.  3210 Капітальний ремонт  адмінбудівлі по 
вул. Центральна, 36 м. Татарбунари 
Одеської області 

200000,00  Міський бюджет 

 

Виконавчий комітет 
(апарат) 
Татарбунарської 
міської ради 

8.  3210 Капітальний  ремонт центральної 
площі та фонтану 

200000,00  Міський бюджет 

 

КП «Бесарабія» 



 6600 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 

9.  3210 Капітальний ремонт  вул. Центральної 
від перехрестя з  вул. Горького до 
будинку № 60 

930000,00  Міський бюджет 

 

КП «Бесарабія» 

10.  3210 Капітальний ремонт  частини дороги 
(спуску) по вул. Київська, 2 

900000,00  Міський бюджет 

 

Капітальний ремонт 
вул. 

 6650 Правоохоронна діяльність  та забезпечення   безпеки держави 

11.  3110 Придбання  10  відеокамер 50000,00  Міський бюджет 

 

Виконавчий комітет 
(апарат) 
Татарбунарської 
міської ради 

 8800 Інші субвенції 

12.  2620 Субвенція  районному  бюджету для   
Татарбунарської  НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія» на харчування  
пільгових категорій  дітей  1-4 
класів: дітей з багатодітних сімей, 
дітей напівсиріт, дітей-інвалідів,   
дітей з родин учасників АТО, дітей з 
родин  внутрішньо переміщених осіб 
та дітей, які потерпіли від  наслідків 
Чорнобильської  катастрофи 

260000.00  Міський бюджет 

 

Татарбунарська 
районна рада 

13.  2620 Субвенція   районному бюджету для 
Татарбунарської загальноосвітньої 

130000,00  Міський бюджет Татарбунарська 



школи № 1  ім. В.З. Тура  на 
харчування  пільгових категорій  
дітей  1-4 класів: дітей з 
багатодітних сімей, дітей напівсиріт, 
дітей-інвалідів,   дітей з родин 
учасників АТО, дітей з родин  
внутрішньо переміщених осіб та 
дітей, які потерпіли від  наслідків 
Чорнобильської  катастрофи 

 районна рада 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                   Пріоритети 

структурних підрозділів  виконавчого комітету  (апарату) Татарбунарської міської 
ради на 2017 рік 

Виконком 
Татарбунарськ
ої міської ради 

 Інтегрувати осіб з особливими потребами у суспільне життя 

 Надавати соціальну підтримку учасникам антитерористичної 
операції та членам їх сімей, сім’ям загиблих під час проведення 
антитерористичної операції 

 Організувати обслуговування отримувачів соціальних послуг за 
принципом роботи Центру надання  адміністративних послуг 

Виконком 
Татарбунарськ
ої міської ради, 

КП 
«Водопостачал
ьник» 

 Залучення ресурсів та впровадження фінансових  механізмів для 
реалізації міських  проектів 

 Забезпечення сталої діяльності комунальних підприємств для 
громади міста 

  Розробка стратегії розвитку міста 

Виконком 
Татарбунарськ
ої міської ради 

 Безпека дітей у повсякденному житті та надзвичайних ситуаціях 

 Організація допрофесійної підготовки учнівської молоді 

 

Виконком 
Татарбунарськ
ої міської ради, 
УМКВ, КП 
«Водопостачал
ьник» 

 Розробка та затвердження Генерального плану міста 

 Проектування та будівництво об’єктів відповідно до розроблених 
правил забудови 

 Впровадження ефективного та повноцінного використання 
земельного фонду міста 

 Контроль за утриманням території міста Татарбунари, демонтаж 
незаконно розміщених тимчасових споруд та рекламних 
конструкцій. Ліквідація стихійної торгівлі та стихійних 
сміттєзвалищ 

 


