
16.02.2018

Напрямки  забезпечення  розвиткупрограми	Обсяги 

Фінансування (грн.)

Заробітна плата  з нарахуваннями завідуючого  міським кінотеатром-1109,00

Всього	-1109,00

4. Внести   зміни    в   розділ  6  додатку 1   рішення  міської ради   від 18.01.2016 року № 25-

VII  «Про затвердження   міської програми «Розвиток   футболу в м. Татарбунари на 2016-

2020 роки», а саме доповнити 

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

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеська область

VII Скликання

РЕЗУЛЬТАТ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Голосування №12   проголосовано 14:30:06

Поправка

 Назву викласти в такій редакції:

 Про внесення  змін  до рішень міської ради від 18.01.2016  № 23-VII  «Про затвердження  

міської програми  «Милосердя в дії» на 2016-2020 роки»,  від  08.12.2017№ 505- VII  «Про 

затвердженн обсягів фінансування міських програм «Милосердя в дії», «Поховання 

померлих  безрідних та невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари», 

«Діти м. Татарбунари»,  «Розвитку шахів  та шашок  м. Татарбунари», «Розвитку  футболу 

м. Татарбунари», «Правопорядок» на  2018 рік», від  08.12.2017  № 506 - VII  «Про 

затвердження  міської програми  культурно-масових та мистецьких  заходів на 2018рік»

Преамбулу викласти в наступній редакції:

Керуючись пунктом 23 частини першої статті  26  Закону України“Про місцеве 

самоврядування в Україні» Татарбунарська міська рада 

Після слів ВИРІШИЛА зазначити:

1.  Внести   зміни  в  розділ  6  додатку  1    рішення  міської ради   від 18.01.2016 року № 23-

VII  «Про затвердження  міської програми  «Милосердя в дії»  на     2016-2020 роки»,  а 

саме, доповнити  пунктом  6.9 такого змісту  «Забезпечити  часткову   компенсацію   витрат  

на проїзд  в  міському пасажирському  транспорті у вигляді надання адресної матеріальної 

допомоги громадянам, які  зареєстровані  і  проживають на  території  міста  та  є   

інвалідами I,  II, III  груп».  Виплати  по даному  виду   адресної  матеріальної  допомоги   

здійснюються    при наявності   заяви   громадської  організації   «Татарбунарське  

добровільне товариство   інвалідів  «Мрія» з  додаванням  списків  громадян,   копії  

паспорта  та   копії  довідки  про  присвоєння   ідентифікаційного  номеру  громадянина,  

копії посвідчення про інвалідність  згоди  на   збір  та обробку  даних.   Розмір    

матеріальної допомоги   на   2018  рік   встановити   в   розмірі   435,00 грн.  на одну особу та 

внести  відповідні зміни  в   рішення   виконавчого  комітету   від  28.04.2016 № 54 «Про  

затвердження  Положення   про порядок  надання   адресної  матеріальної  допомоги  

2.  Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  1   рішення  міської  ради  від  08.12.2017 № 

505- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування міських програм «Милосердя в дії», 

«Поховання померлих  безрідних та невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. 

Татарбунари»,  «Діти м. Татарбунари»,  «Розвитку шахів та шашок  м. Татарбунари», 

«Розвитку  футболу   м. Татарбунари», «Правопорядок»   на  2018 рік», а саме:Обсяги  

фінансування  заходів   міської  програми  «Милосердя в дії» на  2018  рік

Напрямки  забезпечення  розвитку програми Обсяги 

Фінансування (грн.)

Поштові  послуги	-3000,00

Всього	-3000,00

3. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  2   рішення  міської  ради  від  08.12.2017 № 

506- VII  «VII «Про затвердження  міської програми культурно-масових та мистецьких  

заходів на 2018  рік, а саме:     Обсяги  фінансування  заходів   міської  програми «Культурно-

масових  та мистецьких заходів» на2018рік



Придбання предметів, матеріалів, обладнання +23000,00

6.3доповнити  пунктом  5.10  такого змісту  «Матеріально-технічне  забезпечення  

комунальної установи  «Міський шахово-шашковий клуб ім. В.М. Максимчука 

виконавчого  комітету  (апарату)  Татарбунарської міської ради».

7. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  6   рішення  міської  ради  від  08.12.2017 № 

505- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування міських програм «Милосердя в дії», 

«Поховання померлих  безрідних та невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. 

Татарбунари»,  «Діти м. Татарбунари»,  «Розвитку шахів та шашок  м. Татарбунари», 

«Розвитку  футболу   м. Татарбунари», «Правопорядок»   на  2018 рік», а саме:

Обсяги  фінансування  заходів   міської  програми

«Розвитку   шахів  та шашок   м. Татарбунари  на  2018  рікНапрямки  забезпечення  

розвитку програми Обсяги Фінансування (грн.)

Забезпечення  участі   членів  шахово-шашкового клубу в всеукраїнських, обласних, 

районних змаганнях, турнірах та інших заходів+2 360,00

Оплата послуг   з  водопостачання  та  водовідведення	 +3 000,00

Всього+ 55 360,00

6.  Внести зміни  та  доповнення   в   розділ 5  додатку  1     рішення  міської ради   від 

18.01.2016 року № 26-VII  «Про затвердження  міської програми  «Про затвердження  

міської програми «Розвиток  шахів та шашок  м. Татарбунари на  2016-2020 роки»:

6.1пункт  5.8    викласти  в  наступній  редакції  «Забезпечення  утримання   штату 

комунальної установи  «Міський шахово-шашковий клуб ім. В.М. Максимчука 

виконавчого  комітету  (апарату)  Татарбунарської міської ради»;

6.2доповнити  пунктом  5.9  такого змісту «Організація  та  проведення  шахово-шашкових  

турнірів (всеукраїнських обласних, міжрайонних, міських), харчування учасників;  

Фінансування (грн.)

Утримання штату   стадіону  м. Татарбунари+ 3 000,00

Забезпечення витрат на відрядження  футбольної команди для участі  в виїзних  

змагання+24 560,00

Придбання предметів, матеріалів паливномастильних  матеріалів  на утримання стадіону+ 

9000,00

Транспортні   послуги +15 800,00

4.6 пунктом  6.10   наступного змісту «Організація та проведення  міських спортивно-

масових заходів серед усіх верств населення;            

4.7 пунктом  6.11   наступного змісту  «Проведення  ремонтних робіт, утримання  міського 

стадіону «Колос»  та спортивних майданчиків». 

5.  Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  5   рішення  міської  ради  від  08.12.2017 № 

505- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування міських програм «Милосердя в дії», 

«Поховання померлих  безрідних та невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. 

Татарбунари»,  «Діти м. Татарбунари»,  «Розвитку шахів та шашок  м. Татарбунари», 

«Розвитку  футболу   м. Татарбунари», «Правопорядок»   на  2018 рік»:

Обсяги  фінансування  заходів  програми  «Розвитку  футболум. Татарбунари  на 2018  рік

Напрямки  забезпечення  розвиткупрограми	Обсяги 

4.1  пунктом  6.5   наступного   змісту «Організація  та  проведення  міських  спортивно-

масових заходів серед усіх верств населення»;

4.2 пунктом  6.6   наступного змісту «Забезпечення  спортивним інвентарем та 

обладнанням, спортивною формою учасників  міський футбольних команд»;

4.3 пунктом  6.7   наступного змісту «Забезпечення утримання  штату комунальної установи  

«Стадіон «Колос» м. Татарбунари» виконавчого  комітету  (апарату)  Татарбунарської 

міської ради»;

4.4  пунктом  6.8   наступного змісту «Забезпечення  транспортними  послугами  для  участі  

футбольних команд  в  виїзних  змаганнях»;

4.5 пунктом  6.9   наступного змісту ««Організація  та  проведення  турнірів  з футболу,  

харчування учасників»;



За Глущенко Андрій Петрович За

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 Утримався

УтримавсяПлита Валентин Васильович Відсутній

УтримавсяРацький Денис Геннадійович За

За Сосна Євген Володимирович За

За Христич Іван Іванович

________________________/______________

________________________/______________

Соловйов Іван Юрійович

Султан Валерій Іванович

Кобушкіна Тамара Олександрівна

Лускало Юрій Іванович

Носаченко Владислав Павлович

Пушков Сергій Костянтинович

Потапчук Сергій Леонідович

Василець Іван Йосипович

Гажийський Володимир Валентинович

Градинар Юлія Миколаївна

Добров Михайло Сильвестрович.

Кошельник Таміла Гнатівна

Послуги   з  ремонту  обладнання	+ 3 000,00

Всього	 + 28 360,00

8. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійну комісію  з питань бюджету, 

фінансів, соціально-економічного розвитку, планування  та  обліку. 

За:20  Проти:0  Утрималися:3

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна




