
05.10.2018

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зняти -   - 112 000 грн.

7363Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій	-40 000
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Поправка

Додати пункт 2: - Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста  на 

лікування:  Савченко Ганні Миколаївні – 1500 грн; Савченко Марині Іванівні – 1500 грн.; 

для вирішення соціально-побутових питань:Горбатюк 	Валентині Іванівни - 3000 грн.; 

Гроздєвій Вірі Терентіївні – 1500 грн.; Додати пункт 3: з нагоди Дня дошкілля преміювати 

директорів комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Колосок» Татарбунарської міської ради Сурду Ж.І. та  комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Незабудка» компенсуючого типу 

Татарбунарської міської ради Лавриненко Л.В. у розмірі 10 відсотків до посадового окладу 

в межах затвердженого фонду оплати праці.Рекомендувати директорам вищезазначених 

закладів преміювати з нагоди Дня дошкілля працівників у розмірі 10 відсотків до 

посадового окладу в межах затвердженого фонду оплати праці.

Відповідно п. 2 вважати п. 4 

  Зміни до змін до проекту розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік (жовтень 2018 

р.) 0150Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад	-12 000 ;; 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар (придбання принтера, госптоварів, бумаги, канцтоварів тощо - +32000 грн.

2240 Оплата послуг (крім комунальних) зняти –   -10000 грн.;; 2275 Оплата інших 

енергоносіїв зняти -  -33 000 грн. ;; 2800 Інші видатки зняти -   - 1 000 грн.

1010Надання дошкільної освіти	+70414 ;; я/с «Колосок»

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для придбання матеріалів для 

облаштування дитячого майданчика «Ромашка»-10000грн., меблі-2000 грн., матеріали для 

ремонту коридору – 22000 грн., для придбання занавісок – 2504 грн., світильника – 1770 

грн., бензопили – 2900 грн., ледлампи 740 грн., -  +41 914 грн. ;; 2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) зняти для продувки батарей – 1500 грн., для загорнення ями 27000 грн. –  + 

28 500 грн ;; 3140Оздоровлення та відпочинок дітей	-5780 ;; 2730 Інші виплати населенню 

зняти -   -5780

3242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 	-40854 ;; 2210 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар зняти  -    --32854

В тому числі Програма «Милосердя в дії» зняти -    -20 000 грн.;; Програма «Діти 

Татарбунари» зняти  -   - 7854 грн.;; Програма «Поховання безхатченків» зняти - -5000 грн. ;; 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) зняти -  -8000 грн.

В тому числі Програма «Милосердя в дії» -   -8000 грн.;; Програма «Діти Татарбунари» - -

5000 грн. ;; Програма «Поховання безхатченків» - +5000 грн.

4081Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	+125 772;; 2210 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для придбання матеріалів для організації 

свят -  +100772 грн. ;; 2240 Оплата послуг (крім комунальних) - + 25 000 грн. ;; 

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

спортивну діяльність в регіоні	+34 000

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  - +26 000 грн.

2275 Оплата інших енергоносіїв  - +8 000 грн. ;; 6013Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства	+16 095 ;; 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)  - +16 095 грн.;; 6030Організація благоустрою населених пункті -

112 000 ;; Виконком



За Глущенко Андрій Петрович За

За Борденюк Віталій Миколайович Відсутній

Відсутній Гажийський Володимир Валентинович Відсутній

За Градинар Юлія Миколаївна За

За Добров Михайло Сильвестрович. За

За Кошельник Таміла Гнатівна За

За Кобушкіна Тамара Олександрівна Відсутній

За Лускало Юрій Іванович

Відсутній Носаченко Владислав Павлович За

Відсутній Пушков Сергій Костянтинович За

УтримавсяПотапчук Сергій Леонідович Відсутній

Відсутній Соловйов Іван Юрійович Відсутній

За Султан Валерій Іванович Відсутній

За Друговіна Наталя Василівна

________________________/______________

________________________/______________

Сосна Євген Володимирович

Христич Іван Іванович

Котович Галина Василівна

Молога Олег Петрович

Ніколаєнко Світлана Михайлівна

Плита Валентин Васильович

Рацький Денис Геннадійович

Василець Іван Йосипович

Гажийський Євген Валентинович

Гусаренко Михайло Леонтійович

Жаран Оксана Вікторівна

Коровель Алла Вікторівна

3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – субфінансування 

ВНС зняти -    -40 000 грн.;; 7650Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

чи правана неї 	-5 000  ;; 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм зняти  -   -5000 грн. ;; 7680Членські внески до асоціацій 

органів місцевого самоврядування	-598  ;; 2800 Інші видатки зняти  -    -598 грн.

7461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету	-30 049;; Виконком -     -94067 ; 2240  Оплата послуг (крім 

комунальних) зняти залишок -    -407 грн ;; 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

використання коштів отриманих у січні-червні 2018 року від надходження коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Кооперативній в м. Татарбунари  Одеської  області від надходжень по 

коду  «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

ЗНЯТИ –   -93 660 грн.; КП «Бесарабія» + 64 018 ; 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»   -  

поточний ремонт доріг   - + 873 000 грн.3210 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 

використання коштів отриманих у січні-червні 2018 року від надходження коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Кооперативній в м. Татарбунари  Одеської  області від надходжень по 

коду  «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

ЗНЯТИ – +93 660 грн.3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)»  з капітального ремонту частини дороги (спуску) по вул. Київська,2 ЗНЯТИ - -

900 000 грн.3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  

залишок коштів по вул.Першотравнева зняти  -   -2642 грн.

За:15  Проти:0  Утрималися:1

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна




