
16.02.2018

7 Виділити кошти з міського бюджету на субвенцію районному бюджету на 

співфінансування придбання автобуса для Татарбунарської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.З.Тура в 

8. Затвердити Акт списання нежитлової будівлі (котельна центральна) по вул. 

Центральна,7а м. Татарбунари.

9. Передати на баланс КП «Водопостачальник» залізобетонні плити перекриття, отриманих 

за результатами демонтажу нежитлової будівлі (котельна центральна) по вул. 

Центральна,7а м. Татарбунари  в кількості 10 штук:

№ п/п	

- Карпика Євгенію Віталійовичу – 1 000 грн.

- Леймонченко Валентині Володимирівні – 1 000 грн.

Додати пункти:

5. Затвердити розпорядження міського голови від 03.01.32018 № 1-р «Про внесення змін 

до розпису міського бюджету на 2018 рік».

6 У зв’язку із реорганізацією державної установи «Одеська обласна фітосанітарна 

лабораторія» укласти додаткову угоду на зміну назви установи на «Головне управління 

Держпродспоживслужби в Одеській області» для подальшого надання їм в оренду 

приміщення № 17,18 загальною площею 16,1 кв. м. на ІІ поверсі, що розташована за 

адресою м. Татарбунари, вул.. Центральна,36.

В пункті 3 щодо встановлення  у 2018 році надбавок та доплат до посадових окладів 

надбавку за престижність завідуючій КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Незабудка» Лавриненко 

Л.В.  замість 10% вважати 20% та надбавку за престижність  завідуючій КЗ «ДНЗ (ясла-

садок) «Колосок» Сурду Ж.І замість 10% вважати 20%

В пункті 4 додати ПІБ осіб для надання одноразової адресної матеріальної допомоги 

мешканцям міста на вирішення соціально-побутових питань:

-Ємеьянчик Валентині Михайлівні – 3 000 грн.

- Гоженко Роману Степановичу – 2 500 грн.

- Дащук Любов Степанівна – 1 000 грн.

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

РЕЗУЛЬТАТ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
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Поправка

 Зміни до проекту розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

(лютий 2018 р.)

5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні	3000

В тому числі 

Реалізація міської програми розвитку футболу – + 3000 грн	2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення -    + 3000 грн.

6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	-2130 КП 

«Водопостачальник»:

2610 Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) сміттєвих 

контейнерів та їх огородження (- 2 130) зняти – - 2 130  грн.

7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

2240 Оплата послуг (крім комунальних зняти  -    - 900 000 грн

3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) для капітального 

ремонту доріг Кооперативна (450 000) та Першотравнева (450 000)  - +900 00 грн.

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету - 870

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

бюджету для Татарбунарської районної дитячої музичної школи для поточного ремонту 

коридору в приміщенні районної дитячої музичної школи зняти   - - 870 грн.



За Глущенко Андрій Петрович За

За Борденюк Віталій Миколайович Утримався

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

________________________/______________

________________________/______________

Носаченко Владислав Павлович

Пушков Сергій Костянтинович

Потапчук Сергій Леонідович

Соловйов Іван Юрійович

Султан Валерій Іванович

Градинар Юлія Миколаївна

Добров Михайло Сильвестрович.

Кошельник Таміла Гнатівна

Кобушкіна Тамара Олександрівна

Лускало Юрій Іванович

12. Надати дозвіл на списання основних засобів КП "Водопостачальник", згідно наданих  

ними клопотань , інвентаризиційних відомостей та інших документів.  

Пункт 5 відповідно вважати пунктом 13

Василець Іван Йосипович

Гажийський Володимир Валентинович

- по капітальному ремонту пішохідної доріжки по вулиці Колісніченко від будинку № 2 до 

земельної ділянки № 20 в місті Татарбунари Одеської області (КП Бесарабія);

- по капітальному ремонту частини дороги (спуску) по вул. Київська,2.

- по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Кооперативній в м. 

Татарбунари  Одеської  області;

- по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Першотравневій в м. 

Татарбунари  Одеської  області.

11. Визнати КП «Водопостачальник»  замовником робіт по будівництву свердловини  в м. 

Татарбунари Одеської області.

Комісії скласти відповідні акти прийому-передачі зазначених матеріальних цінностей.

10. Визнати КП « Бесарабія» замовником робіт:

-по капітальному ремонту адміністративної будівлі з влаштуванням центру надання 

адміністративних послуг за адресою вул. Центральна,36 м. Татарбунари;

- по організації дорожнього руху з будівництвом світлофорного об’єкту і зовнішнім 

освітленням м. Татарбунари Одеської області;

- по виготовленню робочого проекту «Організація дорожнього руху з будівництвом 

світлофорного об’єкту і зовнішнім освітленням м. Татарбунари Одеської області»;

Створити комісію по передачі залізобетонних плит перекриття з комунальної власності 

міської ради до КП «Водопостачальник»  в наступному складі:

- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії:

- Горзов Г.А. – головний спеціаліст сектору з питань бюджету та інвестицій відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради;

- Вівіч Т.І.- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) міської ради;

- Іванченко Н.А. –в. о. начальника КП «Водопостачальник».

Вид матеріалів/Кількість штук/Вартість одиниці справедлива з урахуванням їх фізичного 

стану в гривнях/Сума грн/Залізобетонні плити перекриття 6 х 1,2 метри/10/1000/10 000

За:19  Проти:0  Утрималися:4

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна




