
 

Татарбунарська міська рада 

Виконавчий комітет 

 

  

  

  

МАТЕРІАЛИ 

засідання виконавчого комітету 

(30.08.2019 р. 14:00) 

  

  

  



  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

31.07.2019       Зала  засідань  міської    ради   

14.00 

 1. Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року. 

 2. Про  підсумки  виконання  основних показників     програми    

соціально -  економічного    та культурного     розвитку       міста Татарбунари  

за      I   півріччя   2019  року. 

 3. Про        виконання        делегованих       повноважень  органів   

виконавчої   влади   виконавчим   комітетом Татарбунарської   міської ради у  

І півріччі 2019 року. 

 4. Про надання адресної матеріальної допомоги жителям міста 

 5. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т       Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.08.2019                     №  

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за І півріччя 2019 року 

 

Відповідно підпункту 1 пункту «а» статті 28, пункту 1 частини другої 

статті 52, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, заслухавши 

інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2019 

року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради Лютикової Л.С. про підсумки виконання міського бюджету за І 

півріччя 2019 року взяти до відома. 

 

2. Начальнику відділу, головному  бухгалтеру відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату)  Татарбунарської міської ради 

Лютиковій Л.С. подати звіт про  виконання міського бюджету за І півріччя 

2019 року на розгляд сесії міської ради. 

  

 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.   

 

 

  Міський голова       А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлено  

       відділом бухгалтерського обліку  

       виконавчого комітету (апарату)  

       міської ради 



2 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.08.2019                             №   

 

 

        Керуючись підпунктом 1 пункту «а»    статті  27, пунктом 1 

частини другої статті  52, частиною шостою статті 59 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням Татарбунарської  міської  ради    

від   15.02.2019 року № 778-VII   «Про програму  соціально-економічного та 

культурного  розвитку м. Татарбунари  на 2019 рік», заслухавши інформацію 

заступника міського голови Лєсніченка О.В. про  підсумки  виконання  

основних показників     програми    соціально -  економічного    та 

культурного     розвитку       міста Татарбунари  за      I   півріччя   2019  року 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 

   В И Р І Ш И В : 

 

1. Інформацію  про  виконання  основних  показників     програми    

соціально -  економічного   та культурного      розвитку       міста   

Татарбунари   за      I   півріччя   2019  року взяти до відома (додається). 

 

2. Контроль за виконанням   цього  рішення  покласти  на заступника  

міського голови  Лєсніченка О.В. 

 
 

  

 

Міський голова                                                                             А.П. Глущенко 

 

        Проект рішення підготовлено 

        виконавчим комітетом   

         (апаратом) міської ради 

Про  підсумки  виконання  основних показників     програми    

соціально -  економічного    та культурного     розвитку       міста 

Татарбунари  за      I   півріччя   2019  року 



3 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я 
30.08.2019                             №  

 

Про        виконання        делегованих       повноважень  органів   

виконавчої   влади   виконавчим   комітетом Татарбунарської   міської 

ради у  І півріччі 2019 року 

      

      Керуючись  главою 2  Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.1999 року №  

339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 

влади», заслухавши інформацію  керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  Коваль Л.В. про  

виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим 

комітетом Татарбунарської   міської ради у І півріччі 2019 року, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

      

ВИРІШИВ:  
 

                   1. Інформацію  керуючого справами (секретаря)  виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про  виконання 

делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом 

Татарбунарської   міської ради у І півріччі 2019 року  взяти до відома 

(додається). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради   активізувати  роботу  виконавчого комітету 

щодо  виконання  делегованих повноважень  у  ІІІ півріччі 2019 року. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення  залишаю за собою. 

 

Міський голова            А.П. Глущенко 

     Проект рішення підготовлено виконавчим  

     комітетом (апаратом) міської ради 



4  питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.08.2019                                      № 

   

Про надання адресної матеріальної 

допомоги жителям міста 

 Відповідно підпункту 4 пункту «а» статті 28, частини шостої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 28.04.2016 року № 54 

«Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної 

допомоги мешканцям м. Татарбунари (зі змінами), рішень міської ради від  

30  листопада 2018 р. № 724-VII «Про міський бюджет на 2019 рік», від 

18.01.2016 року № 23-VII «Про затвердження міської програми «Милосердя в 

дії» на 2016-2020 роки», розглянувши заяви громадян про надання 

матеріальної допомоги, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  

1. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування, поховання 

жителям міста в  серпні 2019 року згідно додатку.  

2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської 

ради (Лютикова Л.С.) забезпечити перерахування коштів по міській програмі 

«Милосердя в дії» в межах обсягів фінансування на 2019 рік відповідно до 

пункту 1 цього рішення. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

  

Міський голова                        А.П. Глущенко  

 

 Проект рішення підготовлено сектором з питань бюджету та інвестицій 

 відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату)  

 



        Додаток  

        до проекту рішення  

        виконавчого комітету  

        Татарбунарської міської ради  

        від 30.08.2019  

        №____  

 

С П И С О К 

жителів міста на надання матеріальної допомоги на лікування, поховання в  

серпні 2019 року 

 

№ 

п/п 

П.І.Б Адреса Статус Призначення 

допомоги 

Сума 

Грн. 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету         Л.В.Коваль 

 

 

 

 

 

 


