ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 107

Про стан виконання Закону України «Про звернення громадян» за I
півріччя 2019 року у виконавчому комітеті Татарбунарської міської
ради
Відповідно до підпункту 1 пункту «б» частини першої статті 38,
частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про
першочергові
заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування», заслухавши інформацію головного спеціаліста
відділу з питань діловодства та контролю – секретаріату ради та виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради «Про стан виконання Закону України
«Про звернення громадян» за I півріччя 2019 року у виконавчому комітеті
Татарбунарської міської ради», виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
В И РІ ШИВ :
1. Інформацію головного спеціаліста відділу з питань діловодства та
контролю – секретаріату ради та виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради Куриленко О.В. прийняти до відома (додається).
2. Відділу з питань діловодства та контролю-секретаріату ради та
виконавчого комітету:
- забезпечити суворе дотримання законодавства, що регламентує
роботу зі зверненнями громадян;
- систематично інформувати керівництво про стан роботи
зі
зверненнями громадян та строки їх виконання.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Коваль Л.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

№
п/п

3

745
3.1

3.2

736

у тому числі

3.3

9
4

745
4.1

274
у тому числі

471

№
п/п

Усне

Колективне:

Лист

Телеграма

Всього звернень за типом
(гр.6 = сума гр.6.1 - гр.6.3)

Анонімне

У них підписів

Всього

Масове

Неодноразове

Дублетне

Повторне

Первинне

Всього звернень громадян
за ознакою надходження
(гр.2 = сума гр.2.1 - гр.2.5)

Від інших органів,
установ, організацій

Через ЗМІ

Через органи влади

Через
уповноважену
особу

на особистому
прийомі

Надійшло поштою

у тому числі

Індивидуальне

Всього звернень громадян за
суб"єктом
(гр.5 = сума гр.5.1 - гр.5.3)

Жіноча

Чоловіча

Всього звернень громадян за статью
їх авторів
(гр.4 = сума гр.4.1 - гр.4.2)

Скарга

Татарбунарська
міська рада
Всього звернень громадян
за формою надходження
(гр.1 = сума гр.1.1 - гр.1.6)

Найменування
органів
виконавчої влади
та місцевого
самоврядування

Заява (клопотання)

Пропозиція (зауваження)

№
п\п

Всього звернень громадян за
видами
(гр.3 = сума гр.3.1 - гр.3.3)

Форма № 1

ДАНІ
про звернення громадян, що надійшли до Татарбунарської міської ради протягом І півріччя 2019 року
у тому числі

І
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

745
716
11
17
1
745
745
-

у тому числі

4.2
5
5.1
5.2
5.2.1
5.3
6
6.1
6.2
6.3

745
682
63
758
745
745
-

№
п/п
Учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС

-

7.6
7.6.1

41
-

7.7
7.8
7.9
7.10

7
13
11
-

7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20

55
12
601

Інших категорій

7.5

Дітей

4
7.4

Героїв Соціалістичної Праці

7.3

Героїв Радянського Союзу

7.2

Героїв України

745
7.1

Багатодітних сімей

7

Матерів-героїнь

Осіб, що потерпіли від
Чорнобильської катастрофи

Одиноких матерів

Дітей-інвалідів

Інвалідів ІІІ групи

Інвалідів ІІ групи

Інвалідів І групи

Ветеран ів військової служби

Ветеранів праці

Учасників бойових дій

Інвалідів війни

Інвалідів Великої Вітчизняної війни

Дітей війни

Учасників війни

Всього звернень за категоріями авторів
(гр.7 = сума гр.7.1 - гр.7.20)

№
п/п
у тому числі

у тому числі

№
п/п
Звернення переслано за
належністю (ст.7 Закону)

Звернення не підлягає
розгляду (ст.8 і 17 Закону)

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

745
608
86
1
-

Дано роз"яснення

Відмовлено у задоволенні

у тому числі

8
8.1
8.1.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.11.1

745
276
55
22
1
54
14
2
-

Інших

Журналістів

Осіб, що позбавлені
волі; осіб, воля яких
обмежена

Служителів релігійних
організацій

Учнів, студентів

Безробітних

Підприємців

Військовослужбовців

Державних службовців

Працівників бюджетної
сфери

Селян

Робітників

Пенсіонерів з числа
військовослужбовців

Пенсіонерів

Всього
звернень
за
соціальним
станом їх
авторів
(гр.8 =
сума гр.8.1
- гр.8.12)

Вирішено позитивно

Звернення повернено
авторові (ст.5 і 7 Закону*)

Всього звернень за
результатами їх розгляду
(гр.9 = сума гр.9.1 - гр.9.6)

№
п/п
у тому числі

8.12

321

№
п/п
Забезпечення дотримання
законності та охорони
правопорядку, реалізація прав і
свобод громадян, запобігання
дискримінації

Екологія та природні ресурси

Житлова політика

Комунальне господарство

Охорона здоров’я

Охорона праці та промислова
безпека

Праця і заробітна плата

Соціальна політика. Соціальний
захист населення

Економічна, цінова,
інвестиційна,
зовнішньоекономічна,
регіональна політика та
будівництво, підприємництво
Фінансова, податкова, митна
політика

Транспорт і зв'язок

Аграрна політика і земельні
відносини

Промислова політика

Всього питань порушених у
зверненнях громадян
(гр.10 = сума гр.010 - гр.250)

у тому числі

ІІ
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130

745
179
38
346
1
39
52
8
-

Культура та культурна спадщина,
туризм

Діяльність центральних органів
виконавчої влади

Діяльність місцевих органів
виконавчої влади

Діяльність органів місцевого
самоврядування

Діяльність підприємств та
установ

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

82

Міський голова
А.П. Глущенко

Інше

Державне будівництво,
адміністративно-територіальний
устрій

Обороноздатність, суверенітет,
міждержавні і міжнаціональні
відносини

Діяльність Верховної Ради
України, Президента України та
Кабінету Міністрів України

Діяльність об’єднань громадян,
релігія та міжконфесійних
відносин

Інформаційна політика,
діяльність засобів масової
інформації

Освіта, наукова, науковотехнічна, інноваційна діяльність
та інтелектуальна власність

Молодь. Фізична культура і
спорт

№
п/п
Сімейна та ґендерна політика.
Захист прав дітей.

у тому числі

Від героїв, інвалідів ВВВ

№ Звідки
надійшли
звернення

1
Від громадян
поштою

716
57
140
716
599
70
1
46
1411

2
Від громадян
на особистому
прийомі

11
2
1
6
5
5
4
2
11

3
Через
уповноважену
особу

-

4
Через органи
влади

17
3
3
13
4
4
11
2
17

5
з них
від КМУ

-

6
Через засоби
масової
інформації

-

7
Від інших
органів,
установ
організацій

1
1
1
1
1

745
63
144
736
9
608
86
1
50
1440

Разом:
У стадії розгляду.

Звернення, що повернуто
авторові відповідно до статей
5 і 7 Закону України "Про
що пересилається
Звернення,
звернення громадян"
за належністю відповідно до
статті 7 Закону України "Про
що не підлягає
Звернення,
звернення громадян"
розгляду відповідно до статей
8 і 17 Закону України "Про
надано відповідь
Розглянуто,
звернення громадян»
з порушенням термінів

Дано роз’яснення

Відмовлено у задоволенні

Кількість
звернень

Вирішено позитивно

Скарги

Заяви, клопотання

Пропозиції

Від ветеранів війни та праці,
багатодітних сімей та інших
громадян, які потребують
соціального захисту та
підтримки

Повторних

Колективних

Додаток 2

Довідка
щодо роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2019 року

З них:
Кількість
громадян, що
звернулася до
Татарбунарської
міської ради

з урахуванням
колективних
звернень

1. Промислова
політика
2. Аграрна політика і
земельні відносини

Звідки надійшли
звернення

Від громадян
поштою
716
179
38
342
1
21
52
8

Від громадян на
особистому
прийомі
11
3
5
-

Через
уповноважену
особу
-

Через органи
влади
17
1
13
-

з них від КМУ
-

Через засоби
масової
інформації
-

Від інших
органів, установ
організацій
1
-

Разом
745
179
38
346
1
39
52
8

Звідки надійшли
Кількість
звернень
12. Екологія та
природні ресурси

11. Житлова політика

10. Комунальне
господарство

9. Охорона здоров'я

8. Охорона праці та
промислова безпека

5. Фінансова,
податкова, митна
політика
6. Соціальна
політика. Соціальний
захист населення
7. Праця і заробітна
плата

4. Економічна,
цінова, інвестиційна,
зовнішньоекономічна
, регіональна політика
та будівництво,
підприємництво

3. Транспорт і зв'язок

З них

Звідки надійшли
-

Від громадян на
особистому
прийомі
-

Через
уповноважену
особу
-

Через органи
влади
-

з них від
-

КМУ

Через засоби
масової
інформації
-

Від інших органів,
установ
організацій
-

Разом
-

-

-

-

-

-

-

-

Кількість

25. Обороноздатність,
суверенітет,
міждержавні і
міжнаціональні
відносини

24. Діяльність
підприємств та установ

23. Діяльність органів
місцевого
самоврядування

22. Діяльність місцевих
органів виконавчої влади

20. Діяльність
Верховної Ради України,
Президента України та
Кабінету Міністрів
21. Діяльність
України
центральних органів
виконавчої влади

17. Освіта, наукова,
науково-технічна,
інноваційна діяльність та
інтелектуальна власність
18. Інформаційна
політика, діяльність
засобів масової
інформації
19. Діяльність об'єднань
громадян, релігія та
міжконфесійні
відносини

дітей

16. Культура та
культурна спадщина,
туризм

Від громадян
поштою
14. Молодість, фізична
культура та спорт

13. Забезпечення
дотримання законності та
охорони правопорядку,
реалізація прав і свобод
запобігання
громадян,
та гендерна
14. Сімейна
дискримінації
політика. Захист прав

звернення

звернення

Від громадян
поштою

-

Від громадян на
особистому
прийомі

-

Через
уповноважену
особу

-

Через органи
влади

-

з них від

-

КМУ
Через засоби
масової
інформації

-

Від інших органів,
установ
організацій

-

Разом

-

Міський голова

27. Інше

26. Державне
будівництво,
адміністративнотериторіальний
устрій відносини

громадян, що
зверну-лися

75

716

3

11

-

-

3

17

-

-

-

-

1

1

82

745
А.П. Глущенко

Форма № 3
ДАНІ
щодо роботи зі зверненнями громадян, які отримані на особистому прийомі керівництвом Татарбунарської міської
ради протягом I півріччя 2019 року
у точу числі:
Керівник (посада, прізвище, ім’я по
батькові)

Кількість особистих
та виїзних прийомів
по графіку

Кількість особистих
та виїзних прийомів
фактично проведено

1

2

3

1.

Міський голова – Глущенко Андрій
Петрович

2.

№

особистих прийомів
по графіку

особистих прийомів
фактично проведено

виїзних прийомів по
графіку

виїзних прийомів
фактично проведено

4

5

6

7

8

22

21

22

21

-

-

Лєсніченко Олександр Вадимович –
заступник міського голови

24

17

24

17

-

-

3.

Жаран Оксана Вікторівна –
секретар міської ради

22

16

22

16

-

-

4.

Коваль Лариса Василівна –
керуючи справами (секретар)
виконкому

23

20

23

20

-

-

91

74

91

74

-

-

п/п

5.

Всього

із них:
№
п/п

Всього прийнято громадян, з урахуванням
колективних звернень

Всього
прийнято
звернень

задоволено

направлено за
належністю

роз’яснено

у стадії розгляду

10

11

12

13

14

15

Міський голова – Глущенко Андрій
Петрович

9

3

-

4

2

Лєсніченко Олександр Вадимович –
заступник міського голови

1

-

-

1

-

Жаран Оксана Вікторівна – секретар
міської ради

1

1

-

-

-

Коваль Лариса Василівна – керуючи
справами (секретар) виконкому

-

-

-

-

-

11

4

-

5

2

9

1.

2.

3.
4.

Всього

Міський голова

А.П. Глущенко

Довідка
про роботу зі зверненнями громадян за I півріччя 2019 року
Робота зі зверненнями громадян проводиться відповідно до Закону України
«Про звернення громадян», Закону України «Про місцеве самоврядування»,
Указу Президента України № 109 від 07.02.2008 року «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування».
За I півріччя 2019 року до міської ради надійшло 745 звернень. Особистий
прийом проводиться регулярно керівництвом міської ради в установлені дні,
графік прийому доведений до відома громадян, який розміщений на стенді.
На особистому прийомі міського голови побувало 9 громадян, у заступника
міського голови – 1, у секретаря міської ради – 1, у керуючого справами
(секретаря) виконкому громадян на особистому прийомі не було. Всі
звернення реєструються, візуються міським головою та направляються
спеціалістам для подальшої роботи та виконання. Заявникам надається в
обов’язковому порядку роз’яснювальна інформація і допомога по вирішенню
питання.
При розгляді звернень спеціалісти дотримуються законодавчої бази зі
змінами та доповненнями, Указів Президента.
Вагому частину складають звернення з питань аграрної політики і земельних
відносин. Їх надійшло 179.
Особлива увага приділяється зверненням ветеранів війни, праці, пенсіонерів
– 144 звернення. Це найбільш вразлива категорія населення.
Гостро стоять питання комунального господарства. Надійшло звернень – 39.
За звітний період надійшло 63 колективних звернень, під ними підписались
758 чоловіка. Це питання, які стосуються якості надання послуг
водопостачання, водовідведення, вуличного освітлення та ремонту доріг.
В стадії розгляду знаходяться 50 звернення з питань різного характеру, що
будуть розглядатися на сесіях і виконкомах міської ради, про що заявники
попередньо повідомлені. Вирішення цих питань знаходиться на контролі.
Звернення громадян залишаються на постійному контролі.
На апаратних нарадах міської ради наголошується на об’єктивний,
своєчасний розгляд заяв громадян та недопущення повторних звернень.
Також до міської ради за I півріччя 2019 року надійшло 11 запитів на
інформацію. Відповіді надані в строки зазначені в Законі України «Про
доступ до публічної інформації».
Також надійшло 1 звернення на «телефон довіри» та 2 звернення на телефон
«Гарячої лінії».
Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 108

31.07.2019

Про доцільність розміщення об’єкту благоустрою рекламного засобу
(білборду) за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної
особи – підприємця Мойсеєва Олександра Івановича
Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,
Законом України «Про рекламу» постановою Кабінету Міністрів України»
від 29.12.2003 року
№ 2067 «Про затвердження Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року за № 2073/24605,
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Мойсеєва Олександра
Івановича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним розміщення фізичною особою –
підприємцем Мойсеєвим Олександром Івановичем рекламного
засобу (білборду) № 34, для провадження підприємницької
діяльності з розміщення зовнішньої реклами в м. Татарбунари,
площею – 24 кв. м, за адресою м. Татарбунари, вул.
Борисівська, згідно «План – схеми розміщення тимчасових
споруд для здійснення підприємницької діяльності з надання
послуг по розміщенню рекламних носіїв (бігборду) на
території м. Татарбунари».
2. Визнати доцільним розміщення фізичною особою –
підприємцем Мойсеєвим Олександром Івановичем рекламного
засобу (білборду) № 35, для провадження підприємницької
діяльності з розміщення зовнішньої реклами в м. Татарбунари,
площею – 24 кв. м, за адресою м. Татарбунари, вул.

Борисівська, згідно «План – схеми розміщення тимчасових
споруд для здійснення підприємницької діяльності з надання
послуг по розміщенню рекламних носіїв (бігборду) на
території м. Татарбунари».
3. Внести зміни до «План – схеми розміщення
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності
з надання послуг по розміщенню рекламних носіїв (білборду)
на території м. Татарбунари», шляхом зазначення місця
розміщення білбордів № 34, 35 відповідно до наданого
графічного матеріалу.
4. Рекомендувати фізичній
Мойсеєву Олександру Івановичу :

особі

–

підприємцю

4.1. Погодити місце розташування рекламного білборду у
превентивному відділі Національної поліції України в Одеській області, ТОВ
«АТРАКОМ», ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК»,
Татарбунарському РЕМ.
4.2. Подати заяву про надання дозволу на розміщення зовнішньої
реклами за формою встановленою Типовим положенням про розміщення
зовнішньої реклами, до заяви додати фотокартку або комп'ютерний макет
місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується
розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з
конструктивним рішенням та не розміщувати рекламний засіб (білборд) до
отримання дозволу за встановленою формою.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 109

Про присвоєння адреси в м. Татарбунари, за заявою фізичних осіб –
підприємців Алєксєєнко Людмили Іванівни та Мукієнко Алли Андріївни
Керуючись статтями 31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
фізичних осіб – підприємців Алєксєєнко Людмили Іванівни та Мукієнко
Алли Андріївни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти нову адресу: «Одеська область, місто Татарбунари,
вулиця 23 Серпня, 7-в», замість старої адреси: «Одеська область, місто
Татарбунари, вулиця 23 Серпня, 7-а», щодо земельної ділянки з кадастровим
номером 5125010100:02:003:0342, площею 0,0071 га.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 110

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
ВИРІШИВ:
1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради від 28.04.2016 № 54
«Про затвердження
Положення
про порядок надання адресної матеріальної допомоги
мешканцям м. Татарбунари»:
1) пункт 1.6 розділу 1 доповнити підпунктом:
громадяни, які не
зареєстровані, але
території міста Татарбунари;

проживають

на

2) пункт 2.1 розділу 2 доповнити підпунктом:
 для громадян, які не зареєстровані, але проживають на території
місті Татарбунари:

 копія паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про
реєстрацію місця проживання);
 копія ідентифікаційного номера;
 довідка з місця проживання про склад сім’ї;
 довідка про доходи заявника (для працюючих довідка про розмір
заробітної плати за останні 6 місяців, що передують місяцю
звернення, для пенсіонерів довідка про розмір пенсії та
відповідні дані
про інші доходи, пільги і субсидії, для
непрацюючих довідка з Татарбунарського районного центру
зайнятості про розмір допомоги з безробіття, для непрацюючих
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
про смерть для отримання допомоги на поховання);
 довідки та інші документи, що підтверджують потребу у наданні
одноразової допомоги (медичний висновок з ЦРЛ , акт про
нанесені матеріальні збитки внаслідок пожежі, стихійного лиха
тощо);
 акт обстеження
житлово-побутових умов проживання сім’ї
заявника».
2. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування та проїзд в
міському транспорті жителям міста в липні 2019 року згідно додатку.
3. 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.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Татарбунарської міської ради
від 31.07.2019
№ 110
Список
на надання матеріальної допомоги на лікування
та проїзд в міському транспорті в липні 2019 року
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

П.І.Б.

Адреса

Статус

Призначе
ння
допомоги

Згурська
Олена
Захарівна

м. Татарбунари
22вул. Лугова,2

Тимчасово
не працює

лікування

1500,00

Гаврилов
Іван
Миколайович
Гладка
Зінаїда
Харитонівна
Євчев
Василь
Петрович

м. Татарбунари
22вул.
Київська,11
м. Татарбунари
22ул.. Т.
повстання, 34
м. Татарбунари
22вул.
Гімназична,30

пенсіонер

лікування

700,00

пенсіонер

лікування

600,00

лікування

600,00

Аврам
Валентина
Валентинівна

м. Татарбунари
22вул.
Клюшнікова,100

лікування

700,00

Чумаченко
Ніна
Максимівна
Дімова
Серафима
Павлівна
Чоту

м. Татарбунари
22вул.Вишнева,1
8
м. Татарбунари
22вул.
Маяковського,29
м. Татарбунари

лікування

600,00

лікування

600,00

лікування

1500,00

пенсіонер,
інвалід II
групи,
інвалід III
групи, не
працює
пенсіонер
пенсіонерка
пенсіонер,

Сума
Грн.

Іван Ілліч

23вул. К.
Салтикова,39

9.

Фторенко
Володимир
Кирилович

м. Татарбунари
23вул.
Кілійська,8

10.

Тишковець
Тетяна
Іванівна

м. Татарбунари
23вул.
Нагорна,59

Лещук
Володимир
Тимофійович
Пислар
Лариса
Валеріанівна
Кольцова
Ганна
Семенівна

м. Татарбунари
23вул.
Одеська,18
м. Татарбунари
23вул.
Кооперативна,72
м. Татарбунари
23вул.
Князєва,63,кв.5

11.

12.

13.

Халіфаєва
14.
Антоніна
Олександрівна

учасник
бойових дій
пенсіонер
пенсіонер,
інвалід II
групи
пенсіонер
відділ освіти

м. Татарбунари
вул. Робоча,23,
кв.423

Керуючий справами (секретар) виконкому

пенсіонер
інвалід II
групи

лікування

600,00

лікування

600,00

лікування

700,00

лікування

700,00

лікування

600,00

проїзд в
міському
транспор
ті
Всього

450,00

Л.В.Коваль

10450,00

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 111

Про затвердження висновку ради опіки та піклування про доцільність
призначення опікуна
Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,
частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статтями 56, 60 Цивільного кодексу України,
рішенням
виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради
від 20.01.2016
року № 7 «Про раду опіки та піклування
при виконавчому комітеті
Татарбунарської міської ради», враховуючи протокол засідання ради опіки
та піклування при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від
04.07.2019 року № 6, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради.
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок ради опіки та піклування
виконавчого
комітету Татарбунарської міської ради про доцільність призначення
Скуртуленко Олександра Мефодійовича, 1953 року народження, опікуном
над цивільною дружиною, Сорочан Ганна Василівна, 1951 року
народження(додається), та звернутись з поданням
до Татарбунарського
районного суду про подальше вирішення питання
щодо доцільності
встановлення опіки.
2. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

А.П. Глущенко

Додаток
до рішення виконавчого
комітету Татарбунарської
міської ради
від 31.07.2019
№ 111

ВИСНОВОК
органу опіки і піклування виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради про доцільність призначення громадянина Скуртуленко
Олександра Мефодійовича, 1953 року народження, опікуном над цивільною
дружиною, Сорочан Ганна Василівна, 1951 року народження

Розглянувши
заяву
громадянина Скуртуленко Олександра
Мефодійовича, 1953 року народження, з проханням
надати
висновок
органом опіки та піклування про призначення його опікуном над
цивільною дружиною, Сорочан Ганна Василівна, 1951 року народження, яка
проживає за адресою: м. Татарбунари, вул. Маяковського, 85.
ВСТАНОВЛЕНО:
Сорочан Г.В. з 10.07.2017 року перебуває на диспансерному обліку
у лікаря психіатра Татарбунарської центральної районної лікарні. За
станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і обов’язки і
потребує постійного стороннього нагляду і догляду.
Скуртутенко О.М. є повнолітньою, дієздатною особою, на
диспансерному
обліку у лікаря нарколога та психіатра Татарбунарської
центральної районної лікарні не перебуває. Має задовільний стан здоров’я,
перебуває в цивільному шлюбі з Сорочан Г.В. понад 30 років.
Враховуючи вищевикладене, рада опіки та піклування при виконавчому
комітеті Татарбунарської міської ради визнає доцільним призначення
громадянки Ткаченко Валентину Олександрівну опікуном над громадянкою
Ткаченко Людмилою Анатоліївною.

Голова ради опіки
та піклування

О.В. Жаран

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 112

Про присвоєння адреси в м. Татарбунари, за заявою Завадської Наталії
Антонівни
Керуючись статтями 31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Завадської Наталії Антонівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна нову адресу: «Одеська
область, місто Татарбунари, вулиця Василя Тура, 15, група нежитлових
приміщень № 2Б (магазин)», замість старої адреси: «Одеська область, місто
Татарбунари, вулиця Василя Тура 15, нежитлова - будівля (магазин) № 2Б»,
на земельній ділянці з кадастровим номером 5125010100:02:004:0086,
площею 0,0026 га.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 113

Про присвоєння адреси в м. Татарбунари, за заявою Долгополої Надії
Павлівни
Керуючись статтею 31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Долгополої Надії Павлівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти об’єкту нерухомого майна нову адресу: «Одеська
область, місто Татарбунари, вулиця Василя Тура, 15, група нежитлових
приміщень № 3 (магазин)», замість старої адреси: «Одеська область, місто
Татарбунари, вулиця Василя Тура 15, приміщення № 3», на земельній ділянці
з кадастровим номером 5125010100:02:004:0153, площею 0,0030 га.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 114

31.07.2019

Про встановлення режиму роботи об’єкту торгівлі (магазину) за
адресою: м. Татарбунари, Клюшнікова,76-а, за заявою фізичної особи –
підприємця Будник Ірини Семенівни
Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 30, частиною шостою
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Будник Ірини Семенівни,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Встановити режим роботи об’єкту торгівлі
(магазину) за адресою: Одеська область, Татарбунарський
район, на вул. Клюшнікова, 76-а, з 08:00 до 22:00 години, з
перервою на обід з 14:00 до 15:00 години.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 115

31.07.2019

Про доцільність подовження терміну дії паспорту прив’язки групи
тимчасових споруд за адресою: м. Татарбунари, Степова, 2, за заявою
товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКА»
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
благоустрій населених пунктів», наказом Мінрегіонбуду від 21.10.2011
року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 1330/20068 (далі
Порядок), розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю
«ТЕКА», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Визнати доцільним подовження до 15.10.2024 року
терміну дії паспорту прив’язки групи тимчасових споруд від
16.10.2014 року № 6 для здійснення підприємницької
діяльності та приміщень обслуговування пасажирів на міській
автостанції товариству з обмеженою відповідальністю
«ТЕКА», за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
на вул. Степова, 2.
2. Рекомендувати
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «ТЕКА» отримати паспорт прив’язки групи
тимчасових споруд, виданий відділом містобудування,
архітектури,
розвитку інфраструктури
та
житлового
комунального
господарства
Татарбунарської

райдержадміністрації з погодженням на новий термін дії та
забезпечити освітлення групи тимчасових споруд в нічний час.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 116

31.07.2019
Про укладання договорів пайової

участі в утриманні об’єктів

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявами
Плотного Олега Васильовича, Бахшиянца Олександра Михайловича
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 06.12.2013
року за № 2073/24605,
розглянувши заяви громадян Плотного Олега Васильовича, Бахшиянца
Олександра Михайловича, виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.
Укласти з Плотним Олегом Васильовичем договір
пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою площею 9 кв.
м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул.
Василя Тура (біля магазину «Холодок»), терміном до
31.08.2019 року, з можливістю пролонгації.
2.
Укласти з Бахшиянцем Олександром Михайловичем
договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою
площею 6 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський

район, вул. Василя Тура (біля магазину «Холодок»), терміном
до 31.08.2019 року, з можливістю пролонгації.
3.
Зобов’язати заявників сплати пайову
відповідно до умов договорів до 31.08.2019 року.

участь

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 117

Про демонтаж елементів благоустрою (частини бордюру) на території
прилеглій до присадибної ділянки за адресою вул. Лесі Українки, 101 м.
Татарбунари

Керуючись статтями 30, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Гаджилєєва Віктора Калиновича, виконавчий комітет Татарбунарської
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зобов’язати гр. Гуцулюка Анатолія Миколайовича демонтувати
елементи благоустрою (частину бордюру) на території прилеглій до
присадибної земельної ділянки за адресою вул. Лесі Українки, 101 м.
Татарбунари, відповідно до план-схеми М 1:500 додатку 1 до цього рішення,
та провести благоустрій згідно додатку 1 в строк до 25.08.2019 року.
2. У разі невиконання гр. Гуцулюком А.М пункту 1 цього рішення,
начальнику Управління майном комунальної власності Даскалєску О.Є.
вжити до нього заходів адміністративного характеру.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 118

31.07.2019
Про затвердження проекту
земельної ділянки

комплексного благоустрою

вільної

по вул. Степова (суміжної з земельною ділянкою

кадастровий номер 51250010100:02:003:0218) для розміщення спортивнооздоровчого комплексу (майданчику) за адресою: вул. Степова, м.
Татарбунари
Керуючись статтями 30, 31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр.
Короленка Вадима Івановича, виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити проект комплексного благоустрою вільної земельної
ділянки по вул. Степова (суміжної з земельною ділянкою кадастровий номер
51250010100:02:003:0218) для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу
(майданчику) за адресою: вул. Степова, м. Татарбунари на площі 0,0712 га.
2. Зобов’язати гр. Короленка В.І отримати дозвіл на порушення
об’єкту благоустрою за встановленою формою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 119

Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Літянського Ю.Ф.
та Літянської М.М.
Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Літянського Ю.Ф. та
Літянської М.М., рішення Татарбунарського районного суду від 06.05.2019
р., технічний паспорт на гараж від 28.12.2018 року, складений ТОВ
«Татарбунарське РБТІ та РОН», виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – гаражу, який складається з
двох нежитлових приміщень № 1- площею 23,9 кв. м., № 2- площею 20,5 кв.
м. та належить на праві приватної спільної часткової власності Літянському
Юрію Феокистовичу та Літянській Маргариті Миколаївні, а саме: м.
Татарбунари, вул. Князєва, 86, нежитлова – будівля гараж № 1.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019
Про

затвердження

№ 120
висновків

ради

опіки

та

піклування

при

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради про доцільність
призначення опікуна
Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,
частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статтями 56, 60 Цивільного кодексу України,
рішенням
виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради
від 20.01.2016
року № 7 «Про раду опіки та піклування
при виконавчому комітеті
Татарбунарської міської ради», враховуючи протокол засідання ради опіки
та піклування при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від
30.07.2019 року № 8, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради.
ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок ради опіки та піклування при виконавчому
комітеті Татарбунарської міської ради про доцільність призначення
Мельниченко Олени Олександрівни, 1995 року народження, опікуном над
матір’ю, Шевченко Поліною Іванівною, 1968 року народження,
яка
проживає за адресою: с. Тузли, вул. Старкова, 25 (додаток 1).
2. Затвердити висновок ради опіки та піклування при виконавчому
комітеті Татарбунарської міської ради про доцільність призначення Смірнова

Дениса Вадимовича, 1991 року народження, опікуном над матір’ю,
Монастирською Світланою Яківною, 1967 року народження, яка проживає за
адресою: м. Татарбунари, вул. Соборна, 17 (додаток 2).
3. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.
Міський голова

А.П. Глущенко
Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету Татарбунарської
міської ради
від 31.07.2019
№ 120

ВИСНОВОК
органу опіки і піклування виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради про доцільність призначення громадянина Мельниченко
Олени Олександрівни , 1995 року народження, опікуном над матір’ю,
Шевченко Поліною Іванівною, 1968 року народження

Розглянувши заяву громадянки Мельниченко Олени Олександрівни,
1995 року народження, з проханням надати висновок органом опіки та
піклування про призначення її опікуном над матір’ю Шевченко Поліною
Іванівною, 1968 року народження, яка проживає за адресою: с. Тузли, вул.
Старкова, 25.
ВСТАНОВЛЕНО:
Шевченко П.І. з 2019 року перебуває на диспансерному обліку у
лікаря психіатра Татарбунарської центральної районної лікарні. За станом
здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і обов’язки і потребує
постійного стороннього нагляду і догляду.
Мельниченко О.О. є повнолітньою, дієздатною особою, на
диспансерному
обліку у лікаря нарколога та психіатра Татарбунарської
центральної районної лікарні не перебуває. Має задовільний стан здоров’я.
Враховуючи вищевикладене, рада опіки та піклування при виконавчому
комітеті Татарбунарської міської ради визнає доцільним призначення

громадянки Мельниченко Олени Олександрівни опікуном над громадянкою
Шевченко Поліною Іванівною.

Голова ради опіки
та піклування
О.В. Жаран

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету Татарбунарської
міської ради
від 31.07.2019
№ 120

ВИСНОВОК
органу опіки і піклування виконавчого комітету Татарбунарської
міської ради про доцільність призначення громадянина Смірнова Дениса
Вадимовича , 1991 року народження, опікуном над матір’ю, Монастирською
Світланою Яківною, 1967 року народження

Розглянувши заяву громадянина Смірнова Дениса Вадимовича, 1991
року народження, з проханням
надати
висновок органом опіки та
піклування про призначення його опікуном над матір’ю Монастирською
Світланою Яківною, 1967 року народження, яка проживає за адресою: м.
Татарбунари, вул. Соборна, 17.
ВСТАНОВЛЕНО:
Монастирська С.Я. з 06.05.2011року перебуває на диспансерному
обліку у лікаря психіатра Татарбунарської центральної районної лікарні.
За станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і обов’язки і
потребує постійного стороннього нагляду і догляду.
Смірнов Д.В. є повнолітньою, дієздатною особою, на диспансерному
обліку у лікаря нарколога та психіатра Татарбунарської
центральної
районної лікарні не перебуває. Має задовільний стан здоров’я.
Враховуючи вищевикладене, рада опіки та піклування при виконавчому
комітеті Татарбунарської міської ради визнає доцільним призначення

громадянки Мельниченко Олени Олександрівни опікуном над громадянкою
Шевченко Поліною Іванівною.

Голова ради опіки
та піклування

О.В. Жаран

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 121

Про доцільність порушення об’єкту благоустрою території прилеглої до
адміністративної будівлі за адресою: вул. Лесі Українки, 22, м.
Татарбунари, за клопотанням СВАТ «Україна»
Керуючись статтями 30, 31, 42, 52, частиною шостою статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання
СВАТ «Україна», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Вважати доцільним порушення об’єкту благоустрою СВАТ
«Україна» та закріплення за ним території прилеглої до адміністративної
будівлі за адресою: вул. Лесі Українки, 22, м. Татарбунари, відповідно до
план-схеми М 1:500.
2. Зобов’язати СВАТ «Україна» отримати дозвіл на порушення об’єкту
благоустрою за встановленою формою.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 122

31.06.2019

Про доцільність порушення об’єкту благоустрою з облаштування
дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, у сквері на
розі вул. Новоселів - вул. Романа Гульченка, за колективною заявою гр.
Богаченко Наталі Василівни та мешканців вулиці Новоселів, вулиці
Романа Гульченка
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій
населених пунктів», розглянувши колективну заяву гр. Богаченко Наталі
Василівни та мешканців вулиці Новоселів, вулиці Романа Гульченка,
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Вважати доцільним порушення об’єкту благоустрою дитячого ігрового майданчика, на добровільних засадах за
власний кошт, без облаштування капітальних споруд, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, місто Татарбунари,
сквер на розі вулиць Новоселів - Романа Гульченка, згідно плансхеми М 1:500, орієнтовна площа благоустрою – 120 кв. м.
2. Зобов’язати заявників:
2.1. Погодити план-схему благоустрою дитячого ігрового
майданчика у Татарбунарському районні електричних мереж

АТ «Одесаобленерго», Публічному акціонерному товаристві
«УКРТЕЛЕКОМ»,
Комунальному
підприємстві
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК».
2.2. Не приступати до благоустрою території без
отримання дозволу виконавчого комітету за встановленою
формою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 123

31.07.2019
Про укладання договору пайової

участі в утриманні об’єкту

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою
фізичної особи – підприємця Іванова Григорія Федоровича
Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 06.12.2013
року за № 2073/24605,
розглянувши заяву та паспорт прив’язки групи тимчасових споруд фізичної
особи – підприємця Іванова Григорія Федоровича, виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Укласти з фізичної особою – підприємцем Івановим
Григорієм Федоровичем договір пайової участі в утриманні
об’єкту благоустрою згідно паспорту прив’язки
групи
тимчасових споруди від 10.08.2018 року № 6-Т, для
провадження підприємницької діяльності з надання послуг
автомийки, щодо тимчасової споруди № 99, загальною площею
благоустрою 800 кв. м, з них під тимчасовими спорудами
(магазин) - 60 кв. м та мийка самообслуговування - 163,65 кв.

м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул.
Степова, строком на 2 роки 11 місяців, з можливістю
пролонгації на термін дії паспорту прив’язки.
2. Зобов’язати заявника не приступати до робіт без
отримання дозволу виконавчого комітету на проведення
заходів благоустрою, за встановленою за формою, погодити
розміщення об’єкту з власниками суміжних земельних ділянок.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.
Міський голова

А.П.Глущенко

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
31.07.2019

№ 124

Про комісію з визначення переможців конкурсу на кращу вулицю та
кращий будинок міста
Відповідно до статті 40, частини шостої статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Коваль Л.В. про комісію з
визначення переможців конкурсу на кращу вулицю та кращий будинок міста,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Створити комісію з визначення переможців конкурсу на кращу
вулицю та кращий будинок міста у складі, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 31.07.2019
№ 124
Склад
комісії з визначення переможців конкурсу на кращу вулицю та кращий
будинок міста
Лєсніченко
Олександр Вадимович

- заступник міського голови
Члени комісії:

Акімов
Володимир
Володимирович
Дімоглов
Костянтин
Костянтинович
Жаран
Оксана Вікторівна
Мільчева
Наталя Олександрівна
Очинський
Олександр Михайлович
Сивоконь
Агафія Олексіївна
Школа
Роман Вікторович

- кореспондент
вісник»;

газети

«Татарбунарський

- голова правління ВАТ «АТП- 15143», член
виконавчого комітету;
- секретар Татарбунарської міської ради;
- головний спеціаліст відділу земельних
відносин виконавчого комітету (апарату)
Татарбунарської міської ради;
- архітектор ПП «Вертикаль-Е»
- член виконавчого комітету;
- начальник Татарбунарського ГУ ДНСН в
Одеській області.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Л.В. Коваль

